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Bovee in IDM Oschersleben: crash en P7

Voor Leon Bovee van het DTC KME Racing team is het 3e raceweekend in
het Superbike-IDM in Oschersleben teleurstellend verlopen.
Na een redelijk goede kwaliﬁca)e met constant snelle )jden wist Leon de
vijfde startplaats te bemach)gen. Er werd erg hard gereden.
Maar liefst 9 coureurs stonden binnen 1 seconde van de pole.
Race 1
Nadat het licht op rood was gegaan was Leon slecht weg. Als 17e ging hij
de eerste bocht in. Toch wist hij zich snel door het veld naar voren te
werken. Nadat Leon zich naar de P7 had opgewerkt kwam hij in het wiel
van Metcher rich)ng de bocht voor start/ﬁnish. En daar stopte helaas de
race voor Leon. Hij stuurde de bocht hoog in om gelijk binnendoor te
passeren maar ging daarbij iets te vroeg op het gas. Een lelijke highsider
was het gevolg. Na een bezoek aan het Medical Center moest Leon
naar het ziekenhuis om zijn zwaar geblesseerde rechterhand te
laten verzorgen.
De race werd gewonnen door collega Pirelli testrijder Roman Stamm.
Leon: “Wat een baaldag. Ik was slecht weg, moest risico’s nemen om
door het veld naar voren te rijden. Dat lukte goed met snelle ronde)jden.
Maar ik was iets te gre)g bij het inhalen van Jed Metcher in ronde 11.
Ik had, gezien mijn ronde)jden, zicht op P5 waar Lauslehto op dat
moment reed. Balen dat ik dit met deze blessure moet bezuren.
Erg pijnlijk. Een open breuk, nagel eraf en bot verbrijzeld.
Twee andere vingers zwaar gekneusd. En verdere kneuzingen over mijn
hele lichaam. Gelukkig niets gebroken. Ik ben blij dat Damen Leathers
zulke veilige pakken maakt. De protec)e hee; wat dat betre; goed
gewerkt.
Hopen dat mijn startverbod op zondag wordt opgeheven voor race 2.
En dan hoop ik toch wat punten te kunnen scoren.”
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Zondag: warm-up en race 2
Gelukkig kreeg Leon groen licht van de dokter om te starten. Leon had een
hele slechte nachtrust door de vele kneuzingen en de pijn aan zijn rechter
hand. Met hulp van de medische staf van Yamaha Motor Deutschland kon
Leon zijn door Gert Kerkdijk speciaal geﬁxte handschoen aantrekken.
Lopen ging moeizaam met een zwaar gekneusde heup.
Met pijn en moeite kon Leon op zijn Yamaha R6 stappen om te testen of
het zin te starten aan de race die om 14.15uur zou beginnen.
Het kosCe Leon veel moeite om zijn ritme te vinden.
Met P7 in de warm-up overtrof hij ieders verwach)ngen.
Race2
Nu was Leon veel beter weg en als 6e kwam hij uit de eerste ronde.
Na een paar posi)ewisselingen wist Leon uiteindelijk in een voor hem hele
zware race als 7e de ﬁnish te bereiken. Deze race werd gewonnen door de
Oostenrijker Kerschbaumer. In de tussenstand van het kampioenschap
bezet Leon nu de 5e plaats.
Leon: ”Pﬀf, dat was afzien. Ik kan me niet heugen dat een race zo lang
hee; geduurd. Ik heb het maximale eruit gehaald vandaag.
Nu was mijn start niet slecht maar ik kon me gewoon niet bewegen op
mijn R6 zoals ik dat normaal doe. Balen! Vooral ook voor mijn team.
Ze hadden gewoon een snelle Yamaha klaar staan en ook de Pirelli’s
waren weer goed op dit circuit. Jammer dat ik er dit weekend niet meer
uit kon halen. Nu rechtstreeks naar de Red Bull Ring.
Daar mijn rust pakken om mijn lichaam te kunnen laten herstellen van de
impact van de crash. Nu doet alles zeer, maar volgend weekend hoop ik er
weer te staan al zal de blessure aan mijn hand nog wel opspelen.
Maar daar wil ik me verder niet achter verschuilen.
Gewoon vol gas!”
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