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Moeizame starts staan goede klassering in de weg!
Het zevende IDM weekend voor het DTC KME racing team vond plaats op de
Hockenheimring. De vrijdag stond in het teken van de snelheid vinden op het voor Leon
rela ef onbekende circuit van Hockenheim. Helaas vielen de eerste twee trainingen in het
water. Tijdens de eerste droge vrije training kwam Leon op zijn Yamaha al snel in zijn ritme
en een 5de jd gaf vertrouwen voor het weekend.
Tijdens de eerste kwaliﬁca e noteerde Leon een 5de jd met constante ronde jden.
In de tweede kwaliﬁca e kwam Leon na een aantal ronden binnen voor een kwaliﬁca e
band. Helaas kwam Leon telkens in druk verkeer terecht en wist zijn jd van de eerste
training maar met 0,2 seconde te verbeteren: P6 op de startgrid voor beide races!
Leon: “Ja, dit was balen elke keer kwam ik in het verkeer terecht. In de laatste ronde dat mijn
Pirelli qualiﬁer nog goed was kwam ik bij het opkomen van het rechte eind langs de baan op
het gras. Ondanks dit uitstapje was dit nog mijn snelste ronde. Er had dus meer in gezeten.”
Race1
Leon kwam slechts op een 14de plek uit de eerste ronde! In de eerste paar ronden maakte
Leon weinig progressie. Na een paar rijders gepasseerd te hebben kwam Leon alleen te rijden
met een gat van 4 seconden op de groep die streed voor de 3de plaats. Leon was op dat
moment de snelste man in de baan en wist binnen drie ronden het gat te dichten.
Eenmaal bij de groep wist Leon alleen de Fin Lauslehto te passeren. Leon kwam op een
7deplek op slecht 0,6 seconden van het podium over de ﬁnish.
Race 2
Het leek een kopie te worden van de eerste race. Leon maakte wederom een slechte eerste
ronde mee en kwam op een 11de plaats te rijden en bleef daar bijna geheel de race hangen.
Pas de laatste 5 ronden begon Leon gas te geven en reed opeens hetzelfde tempo als de
kopmannen. In het restant van de race maakte Leon nog 3 plaatsen winst maar werd slechts
als 8e afgevlagd.
Leon: “Weer een moeilijk raceweekend. Het tempo is gewoon goed, mijn Yamaha loopt als
een kogel. In de race in zit ik binnen 0,1 sec van de snelste race ronde maar doordat ik in het
begin van de race zo veel laat liggen kan ik het niet meer goed maken wat een goede
klassering in de weg staat!
Ik ga er alles aan doen om jdens de seizoenﬁnale op de Lausitzring weer te laten zien waar
ik thuis hoor! Ik wil het seizoen mooi afsluiten. Ik wil in ieder geval mijn team, Trudy en
Jeroen van mijn sponsor TTL Group en Geer Verlinden van Juwelier Verlinden met zijn gasten
bedanken voor de geweldige support dit weekend.
Top dat zij ondanks de mindere resultaten steeds zo posi ef zijn.”
Volgende race: Lausitzring 12-13 oktober 2013

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

