
British Blokart Open Championships 2016 

             15 en 16 oktober in Brean Somerset (UK) 

  

 

Vrijdag 14 okt. was het dan zo ver. Vier leden van de Blokartclub Nederland, Johan Das, Frank van 

Wijk, Peter Buddelmeijer en ondergetekende, vertrokken heel vroeg om de boot in Calais of 

Duinkerken op de gereserveerde tijd te halen. Het werd nog even spannend, omdat we al ver voor 

Antwerpen in een file terecht kwamen. Gelukkig kon Frank ons, Johan en ik, goed op de hoogte 

houden, omdat hij al eerder in de file was geraakt. Zo kon hij ons een beetje coachen welke afslag we 

beter konden nemen. 

Uiteindelijk waren we toch nog op tijd in Calais, waar we werden begroet door twee nors uitziende 

soldaten met machinegeweren die ons sommeerden de “boot” open te maken. Dat werd ons een 

paar meter verderop nog eens “gevraagd” en ook onze paspoorten moesten we twee keer laten zien. 

Welcome in the U.K. Ook de laatste kilometers voor de boot leek het wel een oorlogszone. Hoge 

hekken en om de honderd meter een politiebusje met gendarmerie. 

Verder verliep de reis voorspoedig en waren dan ook ruim op tijd bij ons hotel “the Old Rectory” in 

Brean, waar ook de Belgen inmiddels waren aangekomen. 

Om 19.00 gingen we naar de Brean Down Inn, waar we werden ingeschreven en waar we ons te goed 

konden doen aan een voedzaam maar vet buffet. Gelukkig konden we dat aardig verdunnen met veel 

pints of beer. Wat we dan ook gretig deden. Enkelen van ons kwamen nog veel bekenden tegen en 



we raakten al gauw in geanimeerde gesprekken. 

Zaterdag vroeg op en om 10.00 u. op het strand, om te gaan racen. Helaas kan ik over die dag kort 

zijn. Te weinig wind en zacht plakkerig zand. Dat ging dus niet. 

De dag werd afgesloten met het pilots diner, waarbij een heel aparte logistieke benadering werd 

gebruikt. Sommigen hadden het hoofdgerecht al op, terwijl anderen nog aan het voorgerecht 

moesten beginnen. Peter zijn bestelling was gecanceld en voor hem was het even afwachten of dat 

nog goed zou komen. Gelukkig hebben ze nog een paar pannen leeg kunnen schrapen, zodat hij zelfs 

nog meer op zijn bord kreeg dan de anderen. En dat was al niet zo weinig. 

Op zondag zou er meer wind zijn, maar pas later op de dag. Dat werd ook weer een dag met lang 

wachten en veel briefings. Het voordeel hiervan was dat je goed kon kijken hoe anderen hun blokarts 

hadden geprepareerd en je in gesprekken veel tips van anderen kreeg. 

Zo was daar een van onze Belgische vrienden die in de performance klasse (daar mag veel ) in een tot 

condomerie omgebouwde blokart mee deed. Het idee hierachter was dat er dan geen zand in de 

assen en mastvoet kon komen en dat ook door deze rubbers er minder speling zou zijn in die assen.  

Hij heeft naar eigen zeggen wel wat moeten uitleggen aan zijn vrouw, waarom hij zo nodig met een 

voorraad condooms een weekend weg wilde. Een ander had op de mast de nieuwe mastbeschermers 

gemonteerd met de bedoeling dat het zeil dan sneller bij overstag over zou gaan. Helaas zijn beiden 

niet op het podium geëindigd. 

Uiteindelijk hebben alle categorieën drie keer kunnen rijden, zodat er nog van een officieel 

kampioenschap sprake was. Alleen Peter heeft met een tweede plaats de eer van de Nederlanders 

kunnen redden. Over de anderen zullen we het maar niet hebben. 

Toch was het een geslaagd weekend waarbij nieuwe vrienden werden gemaakt en veel lol hebben 

gehad. Het diner in een beter restaurant was wat dat betreft en goede en lekkere afsluiting. Bedankt 

Jan Marques, dat restaurant was zijn idee.  

Oscar Hallewas 


