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BOVEE kijkt uit naar volledig IDM seizoen

DTC | KME racing coureur Leon Bovee is klaar om binnenkort af te reizen naar
de Lausitzring zo’n 80 kilometer onder Berlijn.
Gedurende de wintermaanden hee& Leon, onder begeleiding van
Marcel Hartman, hard aan zijn condi)e gewerkt om topﬁt aan het nieuwe
seizoen te kunnen beginnen. Samen met Crew-Chief Thomas Kubiak werd in de
werkplaats in Bo.rop aan de nieuwe Yamaha gewerkt.
Aan vrijwel ieder detail werd gewerkt om de R6 op speciﬁeke wensen
van Leon af te stemmen.
Na een goede en nu4ge wintertest op de circuits van Almeria en Valencia in
Spanje kijkt Leon met plezier uit naar het nieuwe seizoen.
Als IDM-Pirelli testcoureur verbleef Leon vijf dagen op het circuit van Almeria
om de diverse nieuwe ontwikkelingen van Pirelli onder zijn door KME getunede
Yamaha R6 te mogen monteren.
De laatste drie dagen was er nog een selecte groep rijders aanwezig die in nauwe samenwerking met de Pirelli engineers
hard aan het werk moesten om de Italianen goede feedback te kunnen geven
over de nieuwste compounds.
Volgens Leon zijn er een paar hele goede ontwikkelingen gemaakt.
Leon: “Na ruim vier maanden geen motor te hebben aangeraakt was het
eindelijk zover. Meteen al in de eerste meters voelde de R6 weer heel vertrouwt
aan. Ook de samenwerking met mijn nieuwe teamgenoten Thomas en Swen is
me heel goed bevallen. Sympathieke kerels met oog voor detail en heel secuur
in hun werk. Na vijf dagen in Almeria te hebben getest kan ik wederom zeggen
dat ik blij ben met de keuze voor Pirelli en dat Pirelli mij in de gelegenheid stelt
om aan het uitvoerige testprogramma deel te nemen.”
Na één rustdag werd de tests in Valencia op circuito Ricardo Tormo voortgezet.
Hier werd voornamelijk aan de ﬁjn afstelling van de Yamaha R6 gewerkt.
Gezien de ronde)jden die Leon constant kon rijden was het team meer dan
tevreden over de vorderingen die gemaakt zijn.
Na ruim anderhalve week in Spanje te hebben getest sloot het
DTC | KME Racing team de test met een prima gevoel af.
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Leon: “Ik ben erg tevreden over de wintertest. Het team staat gewoon als een
huis. Het lijkt alsof ik Thomas en Swen al jaren ken. Ze werken heel
professioneel. Gedurende het komende seizoen zal het team versterkt worden
met de crew waarmee ik de afgelopen jaren ﬁjn heb kunnen werken.
Ewout Leermakers zal als vaste monteur alle IDM races met me meegaan.
Op naar de IDM-test die nu op 15-16-17 april gepland staat.
De lente mag beginnen.”
SPONSOREN 2013
DTC | KME Racing is erin geslaagd om voor komend seizoen bijna alle sponsoren
aan boord te houden, ondanks de crisis. Helaas zijn een paar sponsoren moeten
stoppen. Met name Jan Smulders wil ik bedanken voor alle jaren trouwe
ondersteuning. Jan hee& zijn bedrijf verkocht en de nieuwe eigenaar hee&
besloten de samenwerking te stoppen. We zijn trots op onze sponsoren:
ÜNTEL KABLO, YAMAHA MOTOR NEDERLAND, PIRELLI, KIBER.NL, SOEXPO,
AKRAPOVIC, SUOMI, DAMEN LEATHERS, WATERMAN CATERING, SABRA
MOTORBANDEN SERVICE, JUWELIER VERLINDEN, ZUIDPOOL KOUDETECHNIEK,
SOLINQ, TTL GROUP, BÖHM KABEL, VAN EGMOND GROEP, CHR.VERMEER
TRANSPORT, HARTELMAN MOTOREN en alle anderen die het mogelijk maken om
in 2013 een compleet IDM seizoen te kunnen racen. Daar waar de kalender het
toelaat pikt Leon ook een ONK weekend mee. Op www.leonbovee.nl kunt u alle
ontwikkelingen van Leon, die met startnummer 9 zal rijden, volgen.
Volg Leon ook op Twi.er, You Tube en Facebook.

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

