Twee stiefbroers van karting naar eenzitterij
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Hasselaar Jules Castro (17) maakt dit weekend in Abu Dhabi zijn debuut in de autosport. Hij start in het F4-kampioenschap van de
Emiraten en zal na twee meetings plaatsmaken voor zijn stiefbroer Jef Machiels (16). Daarna trekken ze samen naar de Spaanse F4.
Twee jaar na Michelangelo Amendola - in 2020 kampioen in de MRF Challenge - heeft Limburg weer twee piloten die het in de
eenzitterij proberen. Hasselaar Jules Castro (17) debuteert dit weekend in Abu Dhabi in de Formule 4.
“Op mijn twaalfde heb ik een kart cadeau gekregen van mijn stiefpapa, Louis Machiels (zelf gelauwerd racer en grote man van de
Group Machiels, nvdr)”, vertelt hij. “Eerst wat rondjes rijden op Karting Genk, dan het Belgische Kampioenschap, later het Europees.
Vorig jaar hebben we besloten om naar de autosport over te stappen. Met Van Amersfoort Racing heb ik zes testdagen afgewerkt en
dit weekend ga ik eindelijk racen. In Abu Dhabi, met Pinnacle Motorsport, maar met een ingenieur van Van Amersfoort erbij.”
Het F4-kampioenschap van de Emiraten bestaat uit vijf meetings in de komende vijf weekends. “Ik rij de eerste twee weekends
in Abu Dhabi en Dubai. Daarna neemt mijn stiefbroer Jef over. Hij is er 16, ik 17. We willen zo ervaring opdoen en leren hoe zo'n
raceweekend in elkaar zit. Het is een voorbereiding op het Spaanse F4-kampioenschap, waar Jef en ik het tegen elkaar opnemen bij
Van Amersfoort. Dat kampioenschap begint in april.”
GT-droom
De meeste jonge gasten in de autosport dromen van een carrière als Max Verstappen. Niet zo bij Jules Castro. “Ik denk niet dat mijn
toekomst in de F1 ligt. Ik zou het heel mooi vinden om in de GT-racerij uit te komen, zoals mijn stiefvader. Een leerjaar in de F4 lijkt me
daarvoor een goede opstap. Dries Vanthoor heeft het ook zo gedaan, en hij en zijn vader hebben ons advies gegeven.”
Op zijn 17de combineert Jules Castro de autosport met zijn middelbare school. “Ik zit in mijn laatste jaar wetenschappen-wiskunde
aan Kindsheid Jesu in Hasselt. Het is hard werken, want hier in Abu Dhabi moet ik tussendoor mijn lessen bijwerken. Eén van de
regels thuis is dat de punten goed moeten zijn om te mogen racen. Voor mijn ouders komt school nog altijd op de eerste plaats. Ik
weet dus waarvoor ik werk. Wat ik van mijn eerste raceweekend mag verwachten weet ik niet. Er rijden goeie piloten mee, zoals Kimi
Antonelli van Mercedes en een paar jongens van de Ferrari Academy. Het niveau ligt hoog, het wordt best lastig. Maar dat houdt je
scherp.” (mc)

Marc Cornelissen
Copyright © 2022 Mediahuis. Alle rechten voorbehouden

Copyright © 2022 Belga. Alle rechten voorbehouden

