Gastoptreden tijdens Ducati clubrace voor Leon Bovee
Nadat Leon zijn racecarrière had gestopt, kwam in april de vraag van Affetto Ducati of hij voor de
Ducati‐dealer in Overasselt wilde meedoen aan de Ducati Clubraces. Hierover hoefde Leon niet lang
na te denken! Het weekend bestond uit 3 races: twee in de 3D‐cup en één in de snelste klasse van
het weekend, de Desmoquattro.

Veel aanpassingsproblemen kende Leon niet na zijn afwezigheid van 8 maanden! Hij kwalificeerde
zich naar de tweede snelste tijd achter Tony Covena. Dit betekende de eerste startplek voor de twee
races in de 3D‐cup en een 2de plaats achter Tony in de Desmoquattro.
3D‐cup race 1:
Op zaterdagavond werd onder droge omstandigheden de eerste race van het weekend verreden.
Leon kwam slecht weg bij de start maar wist zich al in de eerste ronde te herpakken door met zijn
Affetto Ducati als eerste uit de eerste ronde te komen. Hij bouwde gestaag aan zijn opmars en wist
met grote voorsprong na 10 rondes als eerste afgevlagd te worden!
3D‐cup race 2:
Helaas waren de weergoden de coureurs minder goed gezind en werd het een wet race. Leon vertrok
dit keer goed en bleef lange tijd in de het wiel hangen van John Middelkoop om twee rondes voor
het eind de koppositie over te nemen. Weglopen kon Leon niet en de opkomende Atiba ging Leon
voorbij. Een mooie 2de plaats in de natte race was Leons deel!

Leon: “Superleuk om weer eens op de motor te zitten! Tijdens de races kende ik helaas wat
problemen met de Ducati 1199 die met regelmaat inhield, maar dat maakte het raceplezier er niet
minder om. Ik kreeg van Eugène van SRT racing aangeboden om op zijn mooie Affetto 1199 Ducati
deel te nemen aan de hoofdrace van het weekend! Waar maak je dit nu mee?! Super!”

Desmoquattro:
Zonder een meter te hebben gereden op de motor van Eugène ging Leon van start. Hij kwam als 3de
uit de eerste ronde. In de eerste paar rondes moest Leon de motor even aftasten, maar in ronde 3
ging het gas echt open en nam Leon de tweede plek over! Helaas was Tony Covena al meer dan 5
seconden los. Leon wist echter het gat nog wel iets te verkleinen en reed ondanks de moeilijke
omstandigheden met af en toe wat spatjes regen een 1:41,2. Het was duidelijk te zien dat Leon in z’n
element was op de Ducati!

Leon: “Wat een topweekend. Ik ben het nog niet verleerd . Ik wil iedereen bedanken die
bijgedragen heeft aan dit geweldige weekend! Een speciaal woord van dank aan Leo Fleuren van
Affetto Ducati en Eugène van SRT Racing voor het beschikbaar stellen van de motoren!“

