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Leon Bovee scoort jdens supersport thriller
jdens DTC Elektro Speed Challenge
Dit weekend was iedereen extra gemoveerd om goede resultaten te
boeken aangezien er een dubbele wedstrijd op het programma stond.
Tijdens de kwaliﬁcaetrainingen wist Leon een goede uitgangsposie te
verwerven voor de races op zondag. Leon wist zijn Hartelman Yamaha R6
op P2 te ze%en.
Race day
Race 1
Leon dook als 4 de eerste bocht in maar wist in de eerste ronde al
meteen de kopposie over te nemen. Het leek er even op of Leon al
meteen een gaatje wist te slaan, dat lukte niet. Hij slaagde er niet in om
zich los te rijden van Voskamp en Walraven. Tijdelijk gaf Leon de leidende
posie uit handen, om twee ronden voor het einde toe te slaan en de
kopposie weer over te nemen. In de laatste ronde deed Leon er een
schepje bovenop en wist afstand te nemen van zijn twee naaste belagers
en kon zo de zwaar bevochten de overwinning opeisen!
Leon: “Het ging niet helemaal zoals ik gepland had. Ik wist me niet los te
rijden en koos er voor om me even te herpakken en opnieuw op te laden
voor het laatste deel van de race. Met de snelste raceronde wist ik de
overwinning veilig te stellen. Mijn eerste overwinning dit seizoen is in de
pocket. Super dat dit lukt jdens het weekend wat de naam van mijn
hoofdsponsor DTC Elektro draagt.”
Race 2
De 2e race van de dag werd weer een strijd tussen Walraven, Voskamp en
Bovee. Ditmaal was de strijd nog heviger. De mannen volgden elkaar als
aan een lint over het Drentse circuit. Het maximale verschil gedurende de
race tussen de 1e en de 3e plaats was minder dan 0,7 seconden.
Met nog 4 ronden te gaan werd de strijd heviger, Stuart en Nigel
wisselden constant van posie. Leon bleef geduldig afwachten achter
deze twee mannen die ﬂink met elkaar streden om de kopposie.
Tot voor het ingaan van de laatste ronde had Leon zich nog niet bemoeid
met de strijd voor de eerste plaats. Maar In de laatste ronde liet Leon van
zich spreken door eerst Walraven terug te verwijzen naar P3 om
vervolgens in de Ramshoek de kopposie van Voskamp over te nemen.
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Met alleen nog de GT-bocht te gaan leek Leon op de overwinnen af te
stevenen. Maar Stuart wist op het laatste moment zijn motor nog voorbij
Leon te sturen en zo moest Leon genoegen nemen met de tweede plaats
op 0,1 seconden van Stuart.
Leon: “Ik kan niet zeggen dat ik er niet voor gevochten heb! Ik had eerder
moeten aanvallen, ik heb iets te lang gewacht. Mijn inhaalaces waren
goed gepland, maar ik had niet meer de mogelijkheid om een klein gaatje
te slaan doordat ik te lang gewacht heb. Maar het publiek hee= absoluut
genoten. En ik heb toch 45 punten aan mijn totaal kunnen toevoegen. Ik
wil mijn team bedanken voor het prima werk dat wederom verricht is. De
Yamaha was perfect en mijn Pirelli’s gaven veel grip en vertrouwen. Ook
een woord van dank aan mijn sponsoren en supporters voor een prachg
raceweekend. Ik had ze graag ‘de dubbel’ willen geven! Er komen nog
twee weekenden met dubbele races, dus wie weet..!”
Volgende race:
16 en 17 augustus IDM Nürburgring (BRD)

Wilt u de nieuwsbrief van Leon Bovee niet meer ontvangen?

Meld u af op pofferman@dtc-racing.nl

