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Lasg weekend voor Leon Bovee in Oschersleben
Op vrijdag werden op het circuit van Oschersleben de vrije trainingen
naar wens afgewerkt.
Op zaterdag was het vroeg dag aangezien de eerste kwaliﬁcae al om 9:00 uur
verreden werd. Het was een lasge kwaliﬁcae voor Leon met een 18de plek
algemeen en een 5de plek in de stock.
Voor de tweede kwaliﬁcae werden er een aantal aanpassingen aan de BMW
gedaan. Al meteen in de eerste vrije ronde werd Leon met een highsider van zijn
BMW geworpen. Na een check in het medical center kreeg Leon gelukkig groen
licht om te starten in de races op zondag. Door zijn crash moest Leon echter wel
de 21ste plek op de grid innemen.
Leon: "In de eerste kwaliﬁcae kon ik geen grip vinden. Na een aantal
aanpassingen was ik dan ook vol vertrouwen voor de tweede kwaliﬁcae.
Helaas ging het in de tweede ronde al fout."
Race 1:
Leon kende een lasge openingsfase waarin hij nog een aantal plaatsen verloor.
In de loop van de race kon Leon nog een aantal plaatsjes goed maken, maar echt
lekker in zijn ritme kwam Leon niet. Leon ﬁnishte als 6de in de superstock.
Race 2: Race twee leek een kopie van race 1. Dit was duidelijk niet Leon zijn
weekend. Hij hield zijn kop er toch bij en reed de race uit op een 5de plek in de
stock. Er zat niet meer in dit weekend.
Leon: "Dit was duidelijk mijn weekend niet. Ik voelde me zondag ook niet topﬁt.
Na de highsider van zaterdag had ik nogal wat last van mijn lies. Hier wil ik niet
volledig dit resultaat op afschuiven, maar het werkte zeker niet mee.
Gelukkig hebben we de schade beperkt kunnen houden en staan we nog steeds
op een 3de plek in het kampioenschap. Ik baal ervan dat ik mijn monteurs voor
hun harde werken niet heb kunnen belonen met een beter resultaat.
Dit weekend nu snel vergeten en ﬁt worden voor Nürburging dat komend
weekend al weer voor de deur staat."

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

