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4e plek in het eindklassement voor Leon Bovee
Na een succesvol weekend tijdens het DTM waarin Leon een 4 de en een 2de plek scoorde,
was het een week later al weer tijd voor de laatste races van het seizoen!
De Hockenheimring was het toneel voor de seizoensafsluiting van het IDM 2014. In de
vrije trainingen liet Leon zich meteen goed zien met een 2de tijd!
Tijdens de kwalificatietrainingen begon Leon goed maar wist met de kwalificatieband
zijn tijd niet te verbeteren en zakte naar een toch wel enigszins teleurstellende 6 de plek.
Race day:
Leon verscheen ter ere van zijn vader met een speciale helm van SL Grafics op de grid.
Na een natte warm-up was de baan net op tijd droog. Leon had een redelijke start en
kwam als 6de uit de eerste ronde. Veel progressie zat er niet in: Leon kwam niet aan de
rondetijden die hij tijdens de vrije trainingen had laten zien. Hij bleef de gehele race in
het achterwiel van Marco Nekvasil - de kampioen van 2014 - hangen. Leon finishte op
een 6de positie.
De tweede race werd onder natte omstandigheden verreden en Leon kwam als 6 de uit
de eerste ronde. Een ronde later wist hij zich op te werken naar p5, maar toen de regen
steeds heviger werd verloor Leon steeds meer terrein. Zijn laatste race van 2014 sloot hij
af met een 7de plaats. Dit betekende wel dat Leon de 4 de plek in het Superstock 1000
kampioenschap heeft weten veilig te stellen: een mooie prestatie voor zijn debuutjaar!
Leon: “Echt leuk dat Sander Lam voor de laatste race een speciale helm heeft gemaakt
ter ere van mijn vader. Zo kon ik hem toch nog even mee laten rijden. De race verliep
minder. Ik kende nogal wat problemen met aanremmen doordat we een andere setting
in de voorkant van de BMW hadden dan tijdens de trainingen. Dit pakte helaas niet goed
uit, waardoor ik telkens iets eerder in de remmen moest en inhalen een onmogelijke
opgave werd.
Over race twee kan ik kort zijn: het wilde niet lukken op de natte baan. Het gevoel was
er niet. Jammer om zo het seizoen af te sluiten.
Ik kijk terug op een mooi maar bewogen jaar. Ik heb me erg thuis gevoeld binnen het
Van Zon-Remeha BMW team van Werner Daemen. Misschien waren mijn verwachtingen
wel iets te hoog, maar als racer wil je altijd voor de eerste plek gaan. P4 in mijn debuutjaar is zeker niet slecht, maar ik kon net niet dat laatste stapje zetten om zo voor de
overwinning te strijden.
Ik wil mijn gehele team en met namen mijn monteurs Paul van Reen en Theo Daemen
bedanken voor hun 100% inzet. Ook heel veel dank aan mijn sponsoren die dit alles voor
mij mogelijk hebben gemaakt!”
Wilt u de nieuwsbrief van Leon Bovee niet meer ontvangen? Meld u af op pofferman@dtc-racing.nl

