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Leon Bovee startklaar voor SUPERBIKE-IDM seizoen

DTC|KME Racing coureur Leon Bovee is klaar om het nieuwe
raceseizoen te beginnen. De 27 jarige Nederlands Kampioen in
de Dutch Supersport van 2012 hee) de afgelopen winter hard
gewerkt om in topcondi+e aan het nieuwe seizoen te kunnen
beginnen.
Vanaf maandag 15 april hee) Bovee drie dagen getest op de
Lausitzring om de laatste details aan de basis setup van zijn
door KME geprepareerde YAMAHA R6 door te voeren.
Ook hee) hij nog een aantal compounds van de Pirelli
banden kunnen testen.
Vanaf vrijdag begint het seizoen dan echt. Dan zal ook blijken of
Bovee zich met de top van het IDM kan meten.
De verwach+ngen zijn hooggespannen.
Bovee: “Zoals ook in Spanje +jdens de trainingen het geval was
heb ik ook nu weer erg ﬁjn kunnen werken in het nieuwe team.
De door Thomas Kubiak geprepareerde R6 loopt erg goed en
voelt prima aan; hij doet wat ik wil.
Ook al is de Lausitzring zeker niet mijn favoriete baan,
ik kon direct erg goed en vooral ook snel rond gaan. Ik kon heel
constante ronde+jden rijden. De omstandigheden waar prima.
Hopelijk is dat dit weekend ook het geval.
Ook de nieuwe Pirelli banden geven veel grip en dus
vertrouwen. Ik heb met één compound een raceafstand getest
en de banden waren echt perfect. Ik ben er klaar voor.”
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Volg de verrich+ngen van DTC|KME Racing op
www.leonbovee.nl, op twi=er en op You-Tube.
Hier worden regelma+g ﬁlmpjes met impressies vanaf de
Lausitzring geplaatst. Ook is het mogelijk via Live+ming de
trainingen en wedstrijden te volgen:
www.superbike-idm.de/live+ming.
Bovee: “Ik wil graag op voorhand YAMAHA Nederland,
Damen Leathers, SUOMY, Daytona race boots en Sander Lam
bedanken voor hun support.
Zij maken het mede mogelijk dat ik een volledig IDM seizoen
kan race met een representa+eve uitstraling.”

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

