
EEN LOTUS 
ALS KART

Autosport wordt vaak gezien als een mannensport. Ten 
onrechte. Zo is Priscilla Speelman een vrouw die furore 
maakt op het circuit. Afgelopen raceseizoen koppelde 
ze haar racepassie aan een prominent merk uit de 
internationale racecultuur: Lotus.
TEKST EN FOTOGRAFIE PETER VADER

Priscilla Speelman
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H
et racen is bij Priscilla Speelman al-
lemaal begonnen met karten. ”Mijn 
vader speelt een belangrijke rol in 
mijn kart-activiteiten. Hij heeft vroe-
ger rally’s gereden met een Mitsubishi 

Pajero en ging daarna karten. Voor zijn lol reed hij in 
het Nederlands Kampioenschap, maar blonk niet uit 
omdat hij last had van zijn longen. Ik ging altijd mee 
en zodra het circuit was afgesloten, mocht ik met hem 
meerijden op zijn schoot op de kart, over het circuit 
van Strijen. Om één of twee uur ’s middags begon ik 
al te zeuren of het al zes uur was, want dan was ik aan 
de beurt! Toen ik zes jaar werd gaf hij mij mijn eerste 
kart. Dat was geweldig!” 
Het echte werk liet toen niet lang meer op zich 
wachten. Priscilla’s eerste kennismaking met de kart 
was op een industrieterrein. “Via een touw zat ik 
vast aan de auto van mijn vader, zodat hij toch nog 
enige controle had over mijn snelheid. Alleen begon 

ik al snel te huilen, want dat touw remde mij alleen 
maar af. Ik kon geen gas geven! Het touw hebben we 
vanaf toen maar achterwege gelaten en we ruilden het 
industrieterrein om voor kartcircuits. Ik ging vooral 
naar Strijen, want dat was dichtbij. Ik woonde toen in 
Dinteloord, het circuit was dus om de hoek. Ik ben nu 
al tien jaar niet op Strijen geweest, maar ik kan iedere 
meter van het circuit nog steeds dromen.”
Haar fascinatie voor racen kreeg vorm. De minimum 
leeftijd om te mogen karten is acht jaar en vanaf haar 
achtste verjaardag ging Priscilla dan ook deelnemen. 
“Eerst clubraces op Strijen, later kwamen daar de NK’s 
bij en maakte ik de overstap naar een hogere klasse. 
Op de voorkant van mijn kart had ik een sticker van 
de Jos Verstappen-fanclub geplakt, maar mijn idool 
was Kimi Raikonen. Die maakte ik mee op Strijen, 
toen hij voor Peter de Bruijn reed. Ik ben een groot fan 
van Kimi, omdat hij - net als ik - iemand is van weinig 
woorden. Hij blijft gewoon zichzelf en wist met die 

mentaliteit de top van de autosport te bereiken. 
In die tijd reed Nico Hülkenberg ook op zijn kart, 
ook een ‘gave gast’.“
Nadat ze in 2011 kampioen in de Superkarts was 
geworden, nodigde John van der Voort haar uit 
om met hem één race te rijden in de Supercar 
Challenge. “Dat ging zo goed dat we het seizoen 
afmaakten en zelfs kampioen werden. Sindsdien 
bleef ik actief in de autosport. Af en toe rij ik 
nog steeds kart, onder andere tijdens de Gamma 
Racing Day om het Europees Kampioenschap. 
Voor komend seizoen heb ik mijn licentie weer 
verlengd. Ik heb nog nooit aan een racecursus 
meegedaan. Bij Volkswagen Motorsport deed ik 
mee aan een testdag van ‘Women in Motorsport’ 
in de winter van 2011 en het behaalde certifi caat 
gaf mij altijd entree tot de circuits. Ik mocht deel-
nemen aan deze VW testdag, omdat ik op de grote 
circuits in de superkarts al goed presteerde.” 

REGELRECHTE UITDAGING
Haar motivatie voor Lotus omschrijft zij als 

Lotus Exige-successen Supercar Challenge 2016:

Tweede plaats bij het New Race Festival, Zolder

Derde plaats Syntix Superprix, Zolder

Eerste plaats Gamma Racing Day, Assen

Tweede plaats Racing Festival, Spa-Francorchamps

Tweede plaats Formido Finaleraces, Assen
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volgt: “Tot op heden heb ik voornamelijk 
met BMW geracet. Afgelopen jaar ben ik 
bewust overgestapt naar Lotus. De Lotus 
Exige voelt aan als een kart, dat blijft mijn 
ding! Bij een Lotus gaat het om ‘drivea-
bility’, dat houdt in dat je er een scherpe, 
strakke rijstijl op na houdt en gaat het dus 
niet alleen om heel veel vermogen maar om 
stuurmanskunst! Ik was vrij snel gewend 
aan de Lotus. De SEAT waarmee ik heb 
gereden was een voorwielaandrijver, dat 
vroeg toen wèl om veel gewenning. De 
Lotus paste mij direct, ‘like shoes that fi t 
immediately’. Lotus heeft weliswaar een 
rijke historie in de autosport, maar dat doet 
mij weinig. Mijn keuze voor dat merk is al-
leen gebaseerd op wat de auto mij technisch 
biedt. Bovendien vond ik het een enorme 
uitdaging om in Supersport divisie van de 

Supercar Challenge tegenwicht te bieden 
aan de BMW ’s en SEATs. De BMW ‘s heb-
ben veel pk’s maar wegen veel en de Lotus 
draait dit om: veel wegligging, weegt min-
der en heeft minder pk’s, een regelrechte 
uitdaging!”
Met de historie van Lotus heeft Speelman 
afgelopen september kennis gemaakt. 
Voorafgaand aan de race in het Britse 
Snetterton had Willem van der Kooi van de 
Lotus-importeur in Houten georganiseerd 
dat ze de fabriek in Hethel kon bezoeken. 
“Dat was een mooie ervaring! We zijn eerst 
bij het historische raceteam gaan kijken, 
jammer, want het team zat op dat moment 
in Zandvoort bij de Historic Grand Prix. 
Hun locatie is ook in Hethel, in een oude 
schuur. Niet vervallen, maar wel typisch 
Engels. Daarna gingen we naar de fabriek, 

waar we alleen de producten konden bekij-
ken. We zijn bij de motorenbouw geweest, 
hebben de carrosserie afdeling bekeken en 
we hebben alle stappen van de productie 
doorlopen. Lotus heeft een klein circuit bij 
de fabriek liggen, waar veel wordt getest. 
Klanten kunnen daarop kennismaken met 
hun Lotus, hun ‘driving experience’ vergro-
ten! Ik heb nog nooit in een straatauto van 
Lotus gereden, maar als-ie net zo rijdt als 
een circuitauto, dan is de aanschaf van een 
Lotus het overwegen waard.”

SAMENWERKING
 De samenwerking met Lotus importeur 
Van der Kooi vind Speelman ‘heel goed’. 
Het is een team waarin we als een soort 
familie functioneren en het zijn echte door-
zetters. We hebben natuurlijk wel eens pech 

Mooi concept
De raceloopbaan van Priscilla Speelman heeft 

zich hoofdzakelijk afgespeeld in de Supercar 

Challenge. Zij reed er met BMW, SEAT en 

Lotus. “De Supercar Challenge vind ik een mooi 

concept, omdat je met verschillende auto’s in 

één klasse rijdt. Het is voor meerdere budgetten 

toegankelijk. Er wordt verhoudingsgewijs weinig 

schade gereden. Je hebt je budget, daarmee kun 

je een seizoen rijden en er komt aan het einde 

seizoen niet zo veel bij. Het is zonde van het 

sponsorgeld om het aan schades uit te moeten 

geven. Het concept van strafseconden, in geval 

van veel podiumplaatsen, maakt het geheel veel 

competitiever.”
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gehad, maar dan wordt er zonder enige 
discussie tot diep in de nacht doorgewerkt. 
Ik ben best wel prestatiegericht, blijf altijd 
kritisch op mijzelf en op mijn prestaties. 
Het samen rijden met Jan van der Kooi 
heb ik ervaren als heel leerzaam. Hij weet 
alles van Lotus en kan ook nog eens goed 
racen. In combinatie met het hele Van der 
Kooi-team was hij een goede sparring part-
ner. Op de baan waren we erg aan elkaar 
gewaagd en bovendien… Joke van der Kooi 
kookt heel lekker!”
Een zorgvuldig uitgestippeld tijdpad voor 
haar race carrière heeft Priscilla Speelman 
niet. In het autoracen is en blijft - naast op-
vallende prestaties - het beschikbare budget 
een bepalende factor. Aan de prestaties ligt 
het niet. Priscilla Speelman: “Kansen zijn er 

en komen er. Ik heb Formule Renault getest 
op Hockenheim bij Frits van Amersfoort. 
Deze Nederlander heeft al menig talent-
volle coureur naar een hoger plan gebracht. 
Max Verstappen is er een voorbeeld van. 
Op de testdag was ik sneller dan de vaste 
coureur op die auto, maar ik kon niet hoger-
op komen omdat we helaas de sponsoring 
niet rond kregen. Ik zou wel DTM willen 
rijden en ben daarvoor in 2013 al in gesprek 
geweest met BMW Motorsport Director 
Jens Marquardt. Ook ben ik benaderd door 
Thomas Enge van Reiter Engineering, die 
graag wilde dat ik met hun Lamborghini 
GT3 ging rijden. Hij was er van overtuigd 
dat ik in het Lamborghini Youngstar-
programma kampioen zou worden en ik 
het daarop volgende jaar aan de Blancpain 

Series mee zou kunnen doen. Kansen vol-
doende, nu het sponsorgeld nog…!” 

Loopbaan

1995:  eerste kart

1997:  eerste race

2000 – 2002:   diverse tweede en derde plaatsen bij Club Kampioenschap KCHW (100 cc)

2003:  derde plaats in Club Kampioenschap KCHW

2004:  winnaar Grand Prix Strijen, {Rookie of the year}, baanrecord Strijen

2006:   eerste vrouw die doordringt tot fi nale CIK/FIA Europees Kampioenschap KZ2

2008:   Zuid Hollands kampioen KZ2

2009:   eerste in Grand Prix KZ2 & Superkarts

2010:   eerste, tweede en vijfde plaatsen en {Rookie of the Year} in International 

Superkart Series, KNAF nominatie voor deelname aan testdag Volkswagen 

Motorsport op Oschersleben

2011:   kampioen in Internationaal Superkart Series, selectie FIA Woman in Motor-

sport-programma

2012:   kampioen Supercar Challenge Sport 1 divisie met BMW 130i GTR, deelnemer 

aan New Generation Programma powered by Praga

2013:   diverse eerste, tweede en derde plaatsen in de Supercar Challenge met BMW 

132 GTR, Praga R1 en Radical SR3.

2014:   eerste en tweede plaatsen in Supercar Challenge Supersport divisie met BMW 

E46 M3 GTR

2015:   een jaar met Seat in de Supercar Challenge Supersport divisie en in de DNRT-24 

Uur van Oschersleben 

2016:   een jaar met de Lotus Exige in de Supersport divisie van de Supercar Challenge
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