
Het is een wedstrijd met straatmotoren, dus 
met teller, lampen, normale uitlaat met dem-
per, voetschakelen en handkoppelen. Dus lekker 
opgevoerde motoren van maximaal 131 ci, zon-
der turbo’s of nitrous injectie. Ook moest er een 
naam komen en dat is de Laseur Motoren Zodiac 
Street Twin Battle geworden. 

TIJD VOOR DE WEDSTRIJD
Uiteindelijk hebben 20 deelnemers hun licentie 
geregeld en kwamen er op 12 juni 18 opdagen. 
Zelf was ik met 5 deelnemers vertrokken op de 
motor uit Almere.
 
We konden gelijk beginnen en 2 kwalificaties 
maken. Ik reed de eerste run met Frank Sou-
ren (ex Nederlands kampioen) om het ijs te 
breken, waarna de rest volgde. Uiteraard ging 
niet alles helemaal goed, maar iedereen reed 
zonder kleerscheuren naar de andere kant. De 
eerste run was gereden! Aan het einde van de 
baan even wachten op elkaar en daar stonden 
uiteindelijk 18 enthousiaste mannen met een 
glimlach van oor tot oor. Nu werd het tijd voor 
de wedstrijd! Na de eerste ronde, kwart finale en 
halve finale, werd uiteindelijk de finale gereden 
tussen mijzelf en Kees van Bakel. Ik was snel 

op de boom en reed een 11.2, de snelste tijd 
van het hele weekend. Maar vóór de finale had 
ik Kees al gefeliciteerd met de hoofdprijs van  
€ 2.500,- van Zodiac, want ik ga uiteraard niet 
zelf met het prijzengeld aan de wandel. De der-
de plaats was voor Marcel ADHD, die hiermee 
een tune van Diag4Bike won. Maarten won een 
poetsbeurt en Danny en Kevin kregen beide een 
Spectro olie wissel pakket. 

WEDSTRIJDEN IN 2023
Drachten was voor alle deelnemers een zeer 
leuke en speciale dag. We hadden dan ook alles 
mee. Veel deelnemers en prachtig weer. Het was 
afgeladen vol, ik heb in jaren niet zoveel bezoe-
kers en Harley-rijders gezien.
Een maand later reden we ook nog in Lelystad en 
ook dat was een mooie ervaring. In 2023 komt 
er zeker een Nederlands kampioenschap met 4 
wedstrijden: in Zandvoort, Drachten, Lelystad en 
Breda. Ik hoop op nóg meer rijders! Zodiac doet 
weer mee en natuurlijk ook een prijs voor de win-
naar. Deelnemers kunnen zich bij mij melden: 
laseur@me.com 

[Tekst: Gert Jan Laseur

Foto’s: Mike Kraaij en Wasbeerjager]

Er was op 12 juni al een dragrace gepland op 
vliegveld Drachten en daar zou mijn idee 
voor een race voor straat-Harleys prima 

inpassen. Na contact met de organisator kreeg 
ik gelijk groen licht. Ook contact opgenomen met 
de promotor en de DHRA. Omdat het om een 
officiële wedstrijd ging, moesten de deelnemers 
ook een startlicentie bij de KNMV aanvragen. 

Ik zette mijn plan op Facebook en Insta en had 
na één dag al zo’n 15 inschrijvingen. Zodiac 
kwam meteen over de brug met een hoofdprijs 
van € 2.500,- aan onderdelen en zelf heb ik een 
gratis afstelbeurt van Diag4Bike als tweede prijs 
t.w.v € 800,- beschikbaar gesteld. Ook kwam JK 
Motor Care met een poetsbeurt ter waarde van 
€ 200,- en Spectro Oil met 2 oliewissel pakket-
ten. 

ALLEEN STRAATMOTOREN
Een paar dagen voor de wedstrijd stond het aan-
tal al over de 30! Alle rijders moesten € 100,- 
betalen voor de promotor en voor € 115,- een 
KNMV-licentie kopen. De basis qua veiligheid 
is een gekeurde helm, een jas die vastgeritst kan 
worden aan je broek, laarzen of hoge schoenen 
en handschoenen.
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STREET TWIN BATTLE OP  

DE BIGTWIN BEURS!
Gert Jan Laseur is met een aantal Street Twin Harleys 
aanwezig op de Bigtwin beurs. Hier kun je informatie 
inwinnen over o.a de kosten, de eisen waaraan je 
Harley moet voldoen, de veiligheidskleding en je kunt 
je natuurlijk ook inschrijven. Bigtwin Bikeshow & 
Expo, 4 t/m 6 november in Expo Houten.

Na ruim 25 jaar onafgebroken dragracen, besloot Gert Jan Laseur 
te stoppen met wedstrijden op Europees niveau. Maar het straat-
racen vond hij altijd onwijs leuk, dus organiseerde hij een kampi-
oenschap voor straat-Harleys in Nederland. Geen moeilijk gedoe, 
maar gewoon met je straatfiets de baan op en racen. Na enige 
voorbereidingen was op 12 juni j.l. de eerste wedstrijd. Lees het 
verslag van Gert Jan Laseur…

G A A F  I N I T I A T I E F  V A N  G E R T  J A N  L A S E U R

Zodiac Street 
Twin Battle

Marko Streetmaker met z’n M8 Softail.
De S&S 126 van Gert Jan heeft zat koppel!

Danny op zijn 128 S&S Street Glide uit Bigtwin 142.

Dyna Amsterdam, dikke burnout van Kevin.Dikke baggers van Dennis en Marcel aan de start.

124 S&S Twin Cam power van René.

De kaarten zijn geschud en de winnaars zijn: 
Gert Jan Laseur 1, Kees van Bakel 2 en Marcel ADHD 3.


