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Regen is voor Leon Bovee de grootste tegenstander
Tijdens de kwalificaties voor de races op de bekende Nürburgring
was Leon steeds in de top 5 van de IDM Superstock klasse te vinden.
Uiteindelijk sloot Leon de droge kwalificaties af op met 5e plek in de Superstock
en een 15e plaats algemeen.
Leon: “Op zich ging het niet verkeerd, maar het lukte me maar niet om die
laatste halve seconde te vinden.”
Race 1
Het bordje ‘wet race’ werd getoond. Dit betekende de eerste keer met de BMW
op de natte baan. In de beginfase reed Leon rond de 6e plek, maar naar mate de
race vorderde, zakte Leon steeds verder terug en kende veel problemen waardoor hij helaas moest uitvallen. Het resultaat was 0 punten.
Race 2
Deze keer werd er op een droge baan gestart maar de donkere,
dreigende wolken kwamen steeds dichterbij. Leon kende een goede opening
van de race en vocht in een groepje voor de 3e plaats. Helaas moest de race
halverwege door de regen worden afgevlagd. Opnieuw een wet race dus.
Leon voelde zich beduidend minder prettig op een natte baan en zakte steeds
verder terug om uiteindelijk als 8e over de finish te komen.
Leon: “Een erg lastige dag. In de regen voelde ik me niet op mijn gemak op de
BMW en dat was ook wel terug te zien aan de rondetijden. Ondanks dit lastige
weekend staan we nog steeds op een derde plaats in het kampioenschap.
Ik wil mijn team bedanken voor het werk dat ze wederom voor me hebben
verzet. Ik ga me nu opmaken om in de tweede helft van het seizoen weer sterk
voor de dag te komen!”

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

