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     HET ROER OM 

Nieuw seizoen 2022.  

Van Formule 4 naar 

Porsche Benelux Cup 

 
   

 

SPONSOR-

AVOND 

Op 2 mei 2022 was er 

sinds 3 jaar weer een 

avond bij Koen 

Exclusief. 

 

VOORWOORD 
         

 

De allereerste nieuwsbrief is een 

feit!                                                    

Na aanleiding van de afgelopen 

jaren en de terugkoppeling die 

we regelmatig krijgen zijn we met 

een nieuwe proef begonnen:” de 

RK RACING NIEUWSBRIEF”. We 

hebben vernomen dat mensen 

het leuk vinden om op de hoogte 

gehouden te worden over de 

ontwikkelingen van Rik.             

Ook willen wij alle sponsoren een 

extra platform geven in ruil voor 

de kans die Rik krijgt om te racen! 

 

 

  

EERSTE RACE-

WEEKEND SPA 

Een kort raceverslag 

van het eerste officiële 

raceweekend in de 

Porsche Benelux Cup. 

 

  



 

 

 
 

HET ROER OM                
Lange tijd zag het ernaar uit dat Rik        

weer volop mee zou gaan strijden. 

Jammer genoeg liep door 

omstandigheden alles anders en werd 

het nog spannend wat Rik in 2022 zou 

gaan rijden.                                             

Het was moeilijk om mensen warm te 

krijgen voor een Formule klasse, maar 

toen het woord Porsche ter tafel kwam 

werd de interesse meer gewekt. 

Doordat er een nieuwe sponsor 

meteen in wilde stappen durften we 

samen met PG Motorsport de 

uitdaging aan. 

 

 

En toen kwam het woord Porsche              

ter tafel! 

 

Rik kan in ieder geval het 

seizoen starten in de 

Porsche Benelux Cup.           

In de loop van de komende 

maanden hopen wij en ook 

Paul Geeris van PG 

Motorsport nog meer 

mensen enthousiast te 

maken.  

  

VAN KARTEN NAAR 

PORSCHE CUP 

 

  

 

 

    

01 
Karten 

 

02 
Ford Fiësta Cup 

03 
Spaans Formule 4 

 

04 
 

 

 

Porsche Benelux 

Cup 



 

 

SPONSORAVOND 

Maandagavond 2 mei was het weer                                                                                                                                

zover. Na drie jaar kon er eindelijk weer                                                                                                                              

een sponsoravond gerganiseerd                                                                                                                                 

worden. Toen iedereen om 20.00 uur                                                                                                                               

binnen was hield Rik een presentatie                                                                                                                                                    

over het afgelopen jaar en de                                                                                                                                   

aankomende periode.                                                                                                                                                       

De drukbezochte avond werd                                                                                                                                 

compleet gemaakt met het onthullen                                                                                                                           

van de auto waar Rik aankomend                                                                                                                                

seizoen mee gaat rijden.                                                                                                          

 

 

 

 

REAL RACERS NEVER GIVE UP! 

-Rik Koen 

 

 

 

 

 

EERSTE RACEWEEKEND SPA 

Het eerste raceweekend op het circuit van Spa                                                                                    

Francourchamps was van 5 t/m 7 mei. Een speciaal                                                                                                  

weekend, want Rik werd op 5 mei ook nog eens 18!                                                                                                      

Na uiteindelijk 1 officiële testdag gehad te hebben                                                                                                      

begon het nu echt.                                                                                                                                                                               

Op woensdag werd er al een trackwalk gedaan met                                                                                                

de jongens uit de talentenpool met daarna nog een                                                                                             

fotoshoot met alle rijders die dat weekend Porsche                                                                                              

zouden gaan rijden. Op donderdag begon                                                                                                                           

de drukte pas echt. Er waren twee vrije trainingen                                                                                                           

waarin Rik twee keer met een achtste plaats mooi in                                                                                                  

de top tien reed. Tussendoor kreeg hij van de                                                                                                            

organisatie nog een taart voor zijn verjaardag en                                                                                                   

moesten er foto’s gemaakt worden voor social                                                                                                   

media, had hij tussendoor besprekingen met                                                                                                                                 

de talentenscout en ook nog met het                                                                                                                         



 

 

talenten groepje. Al met al een dag                                                                                                                                  

met heel veel indrukken.                                                                                                                                                             

Op vrijdag was het dan zover.                                                                                                                                                  

‘S morgens eerst de qualificatie waarin                                                                                                                               

hij twee tijden moest rijden. Rik werd                                                                                                                          

uiteindelijk twee keer elfde omdat zijn                                                                                                                            

snelste rondje werd afgepakt vanwege                                                                                                                         

tracklimits. Het was niet te zien op de                                                                                                                          

beelden, maar wat niet mag, mag niet.                                                                                                                          

Al met al niet ontevreden met maar                                                                                                                                 

één tesdag ervaring. Eind van de                                                                                                                                     

middag was de eerste race. De start                                                                                                                                 

was zoals altijd prima, maar al snel  

 

 

 

 

Het was een zeer leervol eerste weekend! 

-Rik Koen 

 

 

 

 

 

stuurde de auto niet zoals de bedoeling was,                                                                                                            

waardoor het steeds moeilijker werd de auto                                                                                                              

normaal te besturen. 3 minuten voor het eind heeft                                                                                                              

Rik de auto terug gebracht naar de pitstraat                                                                                                             

waardoor hij de race niet af heeft kunnen maken.                                                                                                             

Op zaterdag was race twee. De start was weer                                                                                                          

goed  en al snel lag Rik negende. In het begin kon                                                                                                              

Rik het goed bijhouden, maar na verloop van tijd                                                                                                            

begon de bandenspanning wat op te spelen en                                                                                                         

moest Rik de kopgroep laten gaan. Vanwege                                                                                                        

straffen bij de rijders vooraan werd Rik uiteindelijk                                                                                                     

achtste. Natuurlijk was Rik zelf niet helemaal                                                                                                               

tevreden met de uitslagen, maar al met al was het                                                                                                   

een heel leervol weekend en waren het team en de                                                                                                

talentenscout zeer content met de vorderingen en                                                                                                   

prestaties die Rik in zo’n korte tijd al heeft gemaakt.                                                                                                          

 



 

 

AGENDA JUNI 2022 

• 10 t/m 12 juni   

Supercar madness Zolder 

Circuit Zolder 

• 24 t/m 26 juni 

ADAC GT Masters Zandvoort 

Circuit Zandvoort    

 

 

 

Bij vragen en informatie over Porsche                                                                                                                          

hospitality en kaartverkoop kunt u bij                                                                                                                              

Helmi Koen terecht. 

 

             

 

 

See you in June! 

-Rik Koen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             


