Stichting DTC Racing
Rossinistraat 50
5344 AK OSS
www.dtc-racing.nl
TT Assen
5 juli 2012.

Leon Bovee naar winst jdens TT weekend!

Ook dit jaar stond het ONK supersport weer in het bijprogramma van de TT.
Onder toeziend oog van duizenden TT lieebbers trainde Leon zich
naar een 2de startplaats.

Race day
Na de MOTO GP werd alles in gereedheid gebracht voor alweer de 6de r
ace van het seizoen.
Direct nadat de rode lichten gedoofd waren vertrok Leon als een speer en wist
als eerste de Haarbocht in te duiken. Leon nam meteen het ini'a'ef en al snel
ontstond er weer dezelfde kopgroep als 'jdens de DTC-ELEKTRO
Speed Challenge, met daarin Leon, Stuart en Nigel.
Zou het weer een strijd worden die in de laatste bocht zou worden beslist?
Halverwege de race lag Leon nog steeds op kop en had nog geen directe
aanvallen gehad van zijn achtervolgers. Bij de daaropvolgende doorkomst was
Stuart uitgevallen door een onaangename aanraking met een curbstone.
Met nog 4 ronden te gaan kon Leon op zijn snelle Hartelman getunede Yamaha
versnellen en wist daardoor voldoende afstand te nemen van Nigel om zo
onbedreigd naar de overwinning te rijden. Met deze overwinning nam Leon de
kopposi'e over in de tussenstand van het kampioenschap.
Leon: “Super om ook 'jdens de TT nog eens op het podium te staan.
De voorgaande jaren heb ik nooit weten te scoren 'jdens dit prach'ge
evenement. Ik was dus extra gemo'veerd om, voor de duizenden toeschouwers
die waren gebleven, er alles uit te halen. De ronde'jden waren niet echt super
maar vooral constant en met name aan het einde van de race wist ik mijn slag te
slaan. De Pirelli banden gaven me ook op het einde van de race nog supergrip!
Nu op naar Oschersleben voor dubbele races; ik heb er zin in!

Volgende race Oschersleben 14 en 15 Juli
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Wilt u de nieuwsbrief van Leon Bovee niet meer ontvangen? Meld u af op pofferman@dtc-racing.nl

