
 

 

SLOTEMAKERS DRIVING EXPERIENCE. 

 

Zondag 29 november  s’ochtends om 9 uur stonden special voor de RRAF-

leden 5 BMW’s bij het circuit van Zandvoort startklaar om onze  rij-en 

slipvaardigheid  te verhogen. 

Zelfs voor autorijders bij uitstek wat RAFFers toch zijn , is dat mogelijk ! 

Na een kop koffie en een film over de vaardigheden van de roemruchte Rob 

Slotemaker gingen we met 3 cursisten en een instructeur per auto proberen 

dat niveau ook te halen. 

Het belangrijkst is uiteraard om te leren een slip te voorkomen , maar het 

kunnen corrigeren als je er toch in komt is wel heel handig. 

Allerlei oefeningen zoals : uitwijken , Double Lane Change en remmen 

werden veelvuldig uitgevoerd onder deskundige en kritische begeleiding van 

de instructeur. 

Een lunch en koffiestops zorgden voor wat ontspanning en onderlinge 

gesprekken. 

Aan het eind van de dag was voor de echte fanatiekelingen nog de 

mogelijkheid om met de eigen auto de slipbaan op te gaan , een aantal deden 

dat dan ook. 

Opvallend was het verschil met de BMW’s met slicks (gladde banden) . 

De eigen auto (zelfs zonder winterbanden) was  niet aan het slippen te krijgen 

, maar dat kwam natuurlijk door de voorgaande training om slippen te 

voorkomen. 

Een borrel en wat snacks sloten de dag waardig af en diegenen  met een goed 

reactievermogen , kwamen in het bezit van een heus certificaat door het snel 

met de vingers op te vangen. 



 

Het was een leuke en nuttige dag op een speciaal voor ons gereserveerd 

centrum. 

Een mogelijkheid die door de deelnemers met enthousiasme is begroet , 

betreft de mogelijkheid om volgend jaar een herhalingscursus te volgen , 

maar dan op een avond in het donker. Dat geeft een extra uitdaging ! 

Ook voor hen die nu niet mee geweest zijn valt daar veel van op te steken. 

Als dat gerealiseerd wordt , horen jullie van ons ! 


