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Met de vlam 
in de kartpijp
Kinderen en karten, een gevaarlijke combi-
natie? Voor Nick (10), Tim (10) en Senna (14)
is 100 kilometer per uur de gewoonste zaak
van de wereld. Met dank aan papa.
Marc Kruyswijk

Nick heeft verplicht altijd acht kilo lood aan boord, anders
komen zijn kart en hij niet aan voldoende gewicht. Twee-
lingbroertje Tim, nét iets groter, doet het met iets minder
extra ballast. Beiden scheuren ze onvoorstelbaar hard
over het asfalt van circuits in Nederland, maar hoe langer
hoe meer ook in het buitenland. “In Nederland zijn er te
weinig banen waar je professioneel kunt karten,” zegt Tim.

Nick en Tim, tien jaar oud – of jong, het is maar hoe je het
bekijkt – praten over het karten zoals leeftijdsgenootjes
het over voetbal kunnen hebben: enthousiast en soms
 onnavolgbaar. Over tweetakt en viertakt, over kampioen-
schappen hier en kampioenschappen daar. Buitenlandse
 reizen, internationale competitie en hoe je je het best
voorbereidt op een race. Volgende week kunnen ze in hun
categorie de beste van Nederland worden.

Nick laat een klembord zien waarop vader Peter Ger-
hards uit de losse pols (‘overgetekend van internet’) een
paar lastige bochten heeft geschetst van een baan waar ze
niet eerder reden. “Kijk, zo wil papa dat we rijden,” zegt hij.
“Volgens hem rijden we dan snellere rondjes.”

En houden ze zich ook aan die ideale lijn? Nick en Tim
 lachen allebei. “Soms. Maar soms ook niet. Hij kan wel
zeggen dat we voor een bocht bijvoorbeeld dichter langs
de kant moeten rijden, maar wij weten dat je dan in de
bocht erna helemaal niet goed uitkomt. Dan doen we het
gewoon zoals we het zelf het best vinden. Maar meestal
heeft papa wel gelijk, hoor.” Peter Gerhards weet dat het
goed zit. Lachend: “Het maakt niet uit hoe hard je een
bocht ingaat, het maakt uit hoe hard je eruit komt.”

Bij Gerhards en zijn zoontjes thuis in hartje Jordaan gaan
de gesprekken voor een belangrijk deel over snelheid. Ze
karten al jaren, al voordat de sport zo’n boost kreeg door
Max Verstappen. En ze zijn de enigen niet: afgelopen jaar
groeide het aantal licentiehouders in de kartsport tot bo-
ven de vierhonderd. En in de viertakt, de instapklasse voor
kinderen tussen zeven tot en met elf jaar, de klasse waarin
ook Nick en Tim uitkomen, werden nog nooit zo veel nieu-
we  inschrijvingen geteld.

Senna van van Walstijn (14) is ondertussen al bijna een

oudgediende in de kartsport. Wanneer hij precies  begon?
“Toen ik drie was, in Lelystad. Gewoon voor de lol. Maar
daarna ben ik een tijdje gestopt. Toen ik vijf was heb ik het
weer opgepakt. En op mijn zevende reed ik mijn eerste
wedstrijden. Eerder mocht jammer genoeg niet.”

Geen zijstraten
Senna is een van de grote Nederlandse karttalenten.
 Komende maand vertrekt hij met zijn vader voor ruim een
week naar Portugal, waar hij in Portimão zal deelnemen
aan het officiële wereldkampioenschap. Bloedserieus en
vol vertrouwen is hij, als hem gevraagd wordt naar zijn
kansen. “Ik doe altijd mijn uiterste best. Hopelijk hou ik
mijn kart heel. Als ik finish, finish ik bij de besten.”

Kinderen en karten, het voelt als een onverstandige com-
binatie. Nick en Tim, die een viertakt rijden dus, bereiken
snelheden tot boven de 80 kilometer per uur. Iets waar ze
 totaal niet van onder de indruk lijken te zijn. Nick: “Vol-
gend jaar willen we in de MiniMaxklasse gaan rijden, dan
kunnen we gelukkig sneller, 100 kilometer per uur. Daar
hebben we al eens in getest en dat ging prima.” 

n
→ Senna van Walstijn, met nummer 44,
aan kop tijdens een race in Berghem. 
FOTO KARTPHOTO.COM

Ik heb wel botbreuken gehad,
maar dat kan je met voetbal 
ook overkomen’
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Dat is een snelheid waar Senna dan weer zijn schouders
een beetje over ophaalt. “Ik heb laatst 130 kilometer per
uur gereden. Of dat niet een beetje té snel voelde? Nee
hoor, het ging best.”
Peter Gerhards begrijpt best dat er mensen zijn die kar-

ten niet helemaal geschikt vinden voor jongens van tien,
maar dat zijn de mensen die zich niet in de sport hebben
verdiept, zegt hij. “Er kan echt niet veel gebeuren op zo’n
circuit. Iedereen rijdt dezelfde kant uit, er zijn veel veilig-
heidsmaatregelen genomen en geen zijstraten, zoals op de
weg. Als ik met de kinderen op de fiets naar de voetbalclub
ga, voel ik me onveiliger, al die blinde bochten in de stad
waar je helemaal niet doorheen kunt kijken. Ik heb zelf
met de fiets vaker op een motorkap gelegen, dan ik met
een kart in een bandenstapel terecht ben gekomen.”

Prijzige sport
Iets soortgelijks zegt ook Gregor Arts, de vader van Senna.
“Ik ben nooit bang, hoewel Senna het soort rijder is dat af
en toe best wel wat risico neemt als hij een mogelijkheid
ziet om in te halen. Ik vertrouw hem volledig.” Senna: “Ik

heb wel botbreuken gehad, maar dat kan je met voetbal
ook overkomen. Ik ben niet bangt voor een ongeluk.”
Nadelen? Karten is, beide vaders geven het volmondig

toe, best een prijzige sport. Gregor Arts: “Tja, racen is
 gewoon duur. Als je alleen bedenkt hoeveel setjes banden
je verbruikt in een weekend. Per race ben je zo 500 tot 1000
euro aan materiaalkosten kwijt. En daar zitten je reis- en
verblijfskosten nog niet eens bij.”
Het financiële aspect is een van de ingewikkeldste pun-

ten, zeggen beide kartvaders. Want als je écht wilt mee-
doen met de top is een welwillende vader alleen al heel
snel niet genoeg. Gerhards: “Alleen al het feit dat je in
 Nederland eigenlijk maar op twee circuits echt goed kunt
trainen, in Veldhoven en in Berghem bij Oss, maakt dat je
niet gemakkelijk toegang hebt tot faciliteiten. En dan heb
ik ook nog twéé zoontjes die goed kunnen karten.”
Voor Senna, vernoemd naar de legendarische Brazili-

aanse Formule 1-coureur Ayrton Senna, is geld ondertus-
sen zelfs een belemmerende factor. Zegt zijn vader. “Hoe
beter je wordt, hoe groter de rol is die materiaal en begelei-
ding spelen. Dat Senna afgelopen seizoen vaak de finish

→ De 10-jarige tweelingbroers 
Tim (links) en Nick  Gerhards. 
FOTO PETER GERHARDS

→ Nick Gerhards: ‘Volgend jaar willen we in de
MiniMaxklasse gaan rijden, dan kunnen we
gelukkig sneller.’  FOTO PETER GERHARDS

‘Ik kan best een beetje sleutelen,
maar ik ben niet zo goed als die
monteurs van rijke jongetjes’

→ Senna van Walstijn (14), met zijn vader Gregor Arts.
‘Ik vertrouw Senna volledig.’ FOTO KARTPHOTO.COM

niet haalde, komt door mij. Dat hij verloor, kwam door mij.
Ik kan best een beetje sleutelen aan een kart, maar ik ben
niet zo goed als die monteurs die door de rijke jongetjes
worden ingehuurd.”
Kinderen van ouders met een veel dikkere portemonnee,

zoontjes van oliesjeiks, die doen vaak niets anders dan
karten, zegt Senna er zelf over. “Die zitten vaak weken ach-
ter elkaar op circuits en krijgen thuisonderwijs. Ik heb nog
geluk dat mijn vader een eigen zaak heeft en het dus vaak
zo kan regelen dat hij met mij mee kan naar België, om
daar een weekend te trainen.”

Fanatiek kartverleden
Het is duidelijk dat beide vaders een grote rol spelen in de
sport van hun kinderen. Gerhards, die zelf zesvoudig Ne-
derlands kampioen in Formule- en toer wagens is geweest
en aan de absolute top heeft geroken: “Zij willen het, maar
ik vind het zelf natuurlijk ook leuk. Ik wil ze in elk geval zo
veel mogelijk in de gelegenheid stellen om eruit te halen
wat eruit te halen valt. Maar als ze liever iets anders doen:
ook prima.”
Gregor Arts, evenzeer met een fanatiek kartverleden,

staat er net zo in. “Senna moet er plezier in hebben, dat
staat voorop. Maar tegelijk geldt dat iets dat begonnen is
als een hobby inmiddels is uitgegroeid tot topsport. Als je
zo ver bent, is de hobby soms ver weg.”
Senna hoopt, net als Max Verstappen, de kart uiteinde-

lijk te verruilen voor de auto. “Als ik goed hard blijf rijden,
zal ik onder de aandacht komen van mensen die in me wil-
len investeren. Want dat is het ultieme doel: mijn geld ver-
dienen met racen.”
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