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Leon Bovee verstevigt zijn positie in de strijd
om de titel!
Na de dubbele overwinning in Oschersleben waarmee Leon de leiding in het
kampioenschap in handen nam, was het zaak om tijdens de Gamma Racing Day
een bekeken race te rijden.
In de tweede kwalificatie nam Leon al meteen in de beginfase het heft in
handen en klokte een tijd die de gehele training ongeëvenaard bleef.
Dit betekende de pole position.
Race day
De wekker ging al vroeg. Om half zeven ontwaakte het gehele DTC Racing
Team om klaar te zijn voor de race die al om 9:10 van start ging!
Om zeven uur werd het eerste rondje door Leon gemaakt samen met Torleif,
op de hardloopschoenen wel te verstaan. Na de baancondities gecheckt en de
beentjes los gelopen te hebben werd het strijdplan besproken.
Direct nadat het rode licht gedoofd was vertrok Leon goed van zijn eerste startplek en dook achter Nigel Walraven de Haarbocht in. Al meteen had Leon het
flink aan de stok met Stuart Voskamp en Nigel kon hierdoor weg rijden. Toen
Nigel al bijna 2 seconden voorsprong had nam Leon het initiatief en reed het
gat naar Nigel heel snel dicht en wist hem direct te passeren. Ondanks dat Leon
en Stuart in een felle strijd verwikkeld waren wisten ze afstand te nemen van de
rest van het veld. Leon nam verder geen onnodige risico’s in de vroege morgen
op het Drentse asfalt. Hij nam wijselijk genoegen met een tweede plaats en
verstevigde zo zijn koppositie in het kampioenschap.
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Leon: “Tja mixed feelings, ik houd niet van verliezen! Maar ik had vooraf met het
team afgesproken om geen onnodige risico’s te nemen en continu alert te zijn
gedurende de race met het oog op mijn voorsprong in het kampioenschap. We
waren de eersten op de baan en moesten deze nog schoonrijden. Na een paar
leuke gevechten met Stuart, waar het er stevig aan toeging, koos ik voor de
veilige optie en misschien ook wel de verstandigste door in het wiel van Stuart
te blijven en bij een eventueel foutje toe te slaan, zo niet dan P2! En P2 werd
het. Er is maar één ding dat telt voor ons dit jaar en dat is de titel! Om dat doel
te bereiken zal ik alles uit de kast moet halen.”
Tussenstand ONK Supersport:
Leon Bovee
170 punten
Nigel Walraven
142 punten
Stuart Voskamp
127 punten

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

