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Vervelend weekend voor Leon Bovee
Helaas bestond het IDM weekend op de Sachsenring dit maal maar uit twee dagen.
Dit betekende geen vrij trainingen op de vrijdag maar meteen koud de kwaliﬁcae in!
De eerste kwaliﬁcae stond in het teken van de baan leren kennen en opzoek naar een
goede afstelling, het was immers 3 jaar gelden dat Leon hier voor het laatst had gereden.
Leon had de nodige moeite. Dit was ook terug te zien aan de jden. Leon wist niet verder te
komen dan een 11de jd! De slechtste training sinds jaren.
Tijdens de tweede kwaliﬁcae werden er nog een aantal wijzigingen aan de Yamaha
doorgevoerd. Leon ging er nog eens goed voor zi(en om een goede startposie voor de
twee races te bemachgen. Dat lukte uiteindelijk: P5 op de startgrid.
Leon: “Het gaat allemaal erg moeizaam, de naweeën van de crash van het WK spelen me nog
ﬂink parten. Gelukkig kon ik nog net die ene ronde eruit persen om een redelijke startplaats
te bemachgen.”
Race 1
Leon werd bij de start ingesloten en kwam pas als 10de uit de eerste ronde! Leon kwam maar
moeilijk naar voren en wist een paar plaatsen goed te maken.
Helaas kwam hij niet verder dan een 7de plaats.
Leon: “Een zware race. Door de beperkingen in de bewegingsvrijheid in mijn linkerbeen zit ik
niet lekker op de motor. Dit veroorzaakte in de race ook kramp in mijn been wat het racen
erg lasg maakt. Meer zat er vandaag gewoonweg niet in. Balen!
Race 2
Nadat er hard gewerkt was door het team om Leon meer vertrouwen te geven in zijn motor
begon Leon op zondagmiddag aan de tweede race van het weekend. Leon kwam als 7de uit
de eerste ronde, maar helaas ging het in de tweede ronde mis bij een uitremace waarbij
Leon van de baan raakte. Na dit uitstapje door het grind kon Leon zijn race met een
achterstand van ruim 6 seconden op de laatste man de race herva(en. Leon reed in rap
tempo het gat dicht en reed harder dan dat hij het hele weekend had laten zien. Na zich
opgewerkt te hebben naar de 13de plaats stopte zijn opmars. Hij kwam vast te zi(en achter
een andere rijder die meer als een seconde per ronde langzamer was maar voorbijkomen
lukte maar niet.
Leon: “Het wilde maar niet lukken! Ik raakte een hobbel bij een uitremace, moest de rem
even los laten waardoor ik door het grind moest! Mijn race was in feite over voordat hij goed
en wel begonnen was. Ik wil mijn team bedanken die zich voor de volle 100% hebben ingezet
ondanks de tegenvallende resultaten! Dit weekend wil ik zo snel mogelijk vergeten en alles
geven om de vierde plaats in het klassement terug te pakken. Nu ga ik hard werken om mijn
lichaam weer volledig ﬁt te krijgen voor de twee resterende races in Hockenheim en Lausitz.”
Volgende race: IDM Hockenheim 21-22 september 2013

Wilt u de nieuwsbrief van Leon Bovee niet meer ontvangen? Meld u af op pofferman@dtc-racing.nl

