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Domper voor Leon Bovee in Hengelo
Na de overwinning op het stratencircuit van Hengelo in 2011,
vertrok het DTC racing team vol vertrouwen naar Hengelo om ook
dit jaar weer te scoren op de Varsselring.
Tijdens de vrije training had Leon het tempo er al goed inzi#en en
werd er onder begeleiding van Torleif Hartelman naar een goede setup
gezocht voor de Yamaha R6.
Tijdens de eerste kwaliﬁca*e was Leon erg te spreken over zijn snelle
Hartelman Yamaha. Leon wist de pole te pakken met een voorsprong van
maar liefst 0,7 seconde op de tweede man.
Tijdens de tweede kwaliﬁca*e werd er puur gekeken om constant te
rijden om zo al vast een goede basis te hebben voor de race van zondag.
Er werd dan ook niet gekozen om een zachte band te steken maar
puur ronden rijden om te kijken hoe lang de wedstrijdband het vol
zou houden. In de laatste ronde werd Leon toch nog door Nigel Walraven
met 1 honderdste terug verwezen naar de tweede plek.
Leon: “We zijn klaar voor de race, het tempo is goed en constant. Ik weet
dat er nog wel iets meer in het vat zit en we hebben een erg goede set up
voor de race van morgen.”
Race day.
Tijdens de warming-up werd liet Leon met een constante reeks van
ronde*jden zien dat hij klaar was voor de race.
Race
Leon dook als 3de de eerste bocht in, echter er kwam meteen code rood
door een ﬂinke crash in het middenveld.
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Herstart
Leon was dit keer beter weg en dook als tweede de eerste bocht in en
wist meteen de kopposi*e over te nemen. Na een keer van posi*e
gewisseld te hebben besloot Leon in het wiel van de leider in de wedstrijd,
Walraven, te blijven om zo rus*g afstand van de rest van het veld te
nemen. Echter na een 4 tal rondes sloeg de pechduivel toe en brak de
quickshi7er af. Leon probeerde nog een tweetal ronden door te rijden
met alleen een 6de versnelling, maar moest toch zijn meerderen erkennen
in het gebroken stukje schroefdraad.
Leon: “Tja wat moet ik er van zeggen; dit is gewoon een zware domper
voor mij, maar zeker ook voor mijn team. Als je ziet hoe hard iedereen
zich weer hee7 ingezet om alles tot in de puntjes te regelen is dit enorm
balen. De motor was gewoon perfect. Het hele weekend was ik met Nigel
de snelste van het veld. Het is jammer dat de techniek vandaag roet in het
eten gooide. Nog voordat ik er echt voor kon gaan zi#en was mijn race al
afgelopen. Dit maakt mij extra gemo*veerd om de volgende wedstrijd
alles uit de kast te halen!”

Wilt u de nieuwsbrief van Leon Bovee niet meer ontvangen?

Meld u af op pofferman@dtc-racing.nl

