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Jongste dragracecoureur ter
wereld komt uit Drachten
Cheyenne Visser (6) is de allerjongste deelneemster ter wereld die mee doet aan
dragrace. Dit weekend is ze weer te bewonderen op de baan in Drachten.
SIAN WIERDA
DRACHTEN ,,Sy hat twa gesichten’’,
vertelt moeder Henriëtte Visser (43).
,,It iene momint boartet sy, mar sa
gau’t sy foar de startlampen stiet is
sy kompleet fokust. En is de race
klear, dan boartet sy wer moai fierder.’’
Cheyenne neemt deel aan de JR
dragster klasse, voor junioren. Bij
dragrace gaat het om de snelste reactietijd op een korte afstand. Cheyenne deed inmiddels vijf weekenden
mee aan races in Drachten en Assen.
,,Oar jier hoopje wy mei te dwaan yn
Dútslân. Cheyenne hat al 77 kilometer yn it oere riden. Mar dan knipe
wy de gong wol ôf hear. De wein kin

offisjeel 95 helje, mar dat giet wat te
bot.’’ Is de sport niet gevaarlijk voor
een meisje van zes? ,,Nee hear, sy is
tige goed ynsnoert. Der is in brace
foar de nekke en de hânnen sitte fêst
mei kettinkjes. En sy sit yn in kouwe,
dus ek at sy oer de kop fleane soe,
giet der neat ferkeard.’’ Henriëtte benadrukt dat Cheyenne het prachtig
vindt. ,,En sy moat it leuk fine, je
moatte as âlders net pushen gean.’’
De ouders van Cheyenne willen de
ervaring langzaam opbouwen. ,,Mar
nei de earste run sei Cheyenne al
tsjin heit dat it flugger moast.’’
,,It is sa leuk omdat it snel giet’’,
zegt Cheyenne. Het tweede weekend
van juli reed ze voor het eerst. ,,Wy
seagen fuort: sy hat der feeling foar.

Cheyenne hat al 77
kilometer yn it
oere riden
De earste kear drukte sy yn plak fan
it gaspedaal noch by ûngelok de rem
yn en de de reaksjetiid wie foarearst
5 sekonden. Mar dat wie gau 0,9.’’
Trainen doet Cheyenne met haar vader en grootvader langs huis. ’s
Avonds, wanneer er geen verkeer is.
Samen met haar man Wolter (47)
runt Cheyennes moeder een bedrijf

voor auto-onderhoud en accessoires
in Drachten. De liefde voor Amerikaanse auto’s is Cheyenne dus met
de paplepel ingegoten. Haar ouders
staan vaak op race-evenementen
met merchandise. ,,Sa kamen wy ek
mei dragrace yn oanrekking. As baby gong Cheyenne al mei.’’
Cheyenne gaat in Frieschepalen
naar groep vier van de basisschool.
Naast een talent voor racen is ze ook
bedreven in zwemmen. Cheyenne
heeft dan ook maar één doel voor
ogen, en dat heeft niets met races te
maken. ,,Trije jier lyn gongen wy nei
it SeaWorld park yn Amearika. Sûnt
dy tiid wol sy neat oars’’, geeft haar
moeder aan. ,,Dolfinetrainster, dat
wol ik wurde’’, vertelt Cheyenne.

De stoere Cheyenne Visser (6) uit Drachten voor haar JR dragster waarmee ze de jongste dragracecoureur ter wereld is.
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