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Solide IDM-start voor Bovee en DTC-KME Racing

Na een succesvolle voorbereiding in Spanje, en op de Lausitzring in de
week voorafgaand aan de eerste IDM races, was het dan eindelijk zo ver;
racing me op de Lausitzring.
Tijdens de vrije trainingen op het Oost Duitse circuit Eurospeedway
Lausitz liet Leon al zien dat er dit jaar rekening met hem gehouden mag
worden door constant snelle jden op de klok te ze'en.
Leon ze'e de kwaliﬁca e naar zijn hand door halverwege de training de
snelste jd neer te ze'en om 2 ronden later zijn jd nogmaals aan te
scherpen. Zo ze'e Leon zijn Yamaha R6 op de pole voor de eerste race
van het Superbike-IDM seizoen!
Leon: “Super mijn eerste pole in het IDM en dat meteen met een nieuw
team in mijn eerste volledige IDM seizoen. Mijn monteurs hebben een
snelle ﬁets voor me klaargezet”.
Race 1
Leon wist zijn 1e startplek niet vast te houden met de start en dook als
4de de eerste bocht in.
Al snel wist Leon de 3de plek over te nemen. Rondenlang bleef Leon op
het vinkentouw zi'en en leek zijn kansen geduldig af te wachten.
Dat viel helaas zwaar tegen want Leon werd met nog 6 ronden te gaan
terugverwezen naar de 4de plek. Inmiddels had de kopgroep met
vier rijders zich ver los gereden van de rest van het veld.
Leon bleef in het wiel hangen van Kerschbaumer maar het lukte hem niet
om hem te passeren. Uiteindelijk was een 4de plaats zijn deel.
Leon: “In de beginfase wach'e ik rus g mijn kansen af, maar ik merkte al
snel dat inhalen las g werd aangezien ik met uit accelereren van de
bochten steeds toe moest geven op Kerschbaumer
waardoor ik mij niet goed kon posi oneren om in te halen”.
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Race2
Ook in race 2 wist Leon zijn pole-posi on niet ten volste te benu'en.
Nu kwam hij als 5de uit de eerste ronde. De kopgroep van vijf rijders nam
wederom snel afstand van de rest van het veld. Het leek wel een kopie
van de eerste race en Leon bleef in de kopgroep maar wist niet verder
naar voren te komen. In de laatste ronde wist Leon door extreem laat in
de remmen te gaan nog één plaatsje op te schuiven en weer als 4de
de streep te passeren.
De kop is er af, Leon hee= zich goed laten zien, en met twee 4de plaatsen
hee= het nieuw DTC-KME Racing team laten zien tot de favorieten te
behoren.
Leon: “Ik kijk met gemengde gevoelens terug op het eerste race weekend.
De gehele week het snelste zijn en dan met twee 4de plaatsen naar huis
gaan is ietwat teleurstellend. Maar daarentegen weten we dat we snel
zijn, de motor en team zijn top! Ik bedank mijn team en sponsoren die
mij de mogelijkheid hebben gegeven om met dit geweldige pakket aan
de start te mogen verschijnen van het IDM!
Speciale dank gaat uit naar YAMAHA Nederland, Pirelli Deutschland,
Damen Leathers, Daytona Raceboots, Suomy en Akrapovic.
Zij maken het mogelijk dat ik met topmateriaal aan de
start kan verschijnen.”
Leon staat vierde in de tussenstand van het Duits kampioenschap.
Volgende race:
Circuit Zolder België 10-11-12 mei 2013

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

