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Leon Bovee pakt IDM Podium in Oschersleben!
Zoals op de vrijdag gebruikelijk is bij het IDM zijn er een drietal vrije
trainingen. Hier werd een volwaardig testprogramma afgewerkt.
Het DTC racing team werd op de vrijdag bijgestaan door de ervaren
Torleif Hartelman. Na een paar aanpassing aan de Yamaha R6 wist Leon al
meteen snel rond te gaan. De Pirelli’s gaven goed grip en dat geeft altijd
wat extra vertrouwen. De vrijdag werd dan ook met een tevreden gevoel
afgesloten.
Leon vs regen
De zaterdag stond in het teken van Leon zijn grote vriend: de regen!
Of zou het dan toch samen kunnen? Tijdens beide kwalificaties was de
baan kletsnat. Leon wist zich op een keurige 11de plaats te kwalificeren en
het lijkt er op dat Leon het naar zijn zin heeft op de natte baan van
Oschersleben.
Race 1
In de stromende regen vertrok Leon als een speer vanaf zijn 11de start
positie en wist in de eerste bocht meteen een twee tal plaatsen goed te
maken en kwam als 4de uit de eerste ronde. De regerend IDM-kampioen
Jesco Günther liep al meteen weg maar Leon wist de nummer 2 en 3 goed
te volgen. Tot halverwege de race wist Leon de twee mannen voor hem
goed te volgen. Zou het dan toch een podium worden tijdens het IDM en
dat nog wel in de regen… ? Halverwege de race begonnen de kopmannen
al enkele achterblijvers te lappen. Leon kwam in de knoei met de
achterblijvers en verloor veel tijd.
Het lukte Leon niet meer om het gat te dichten maar Leon had inmiddels
zo veel voorsprong opgebouwd op zijn achtervolgers dat hij met een riante voorsprong van maar liefst 17 seconde op de nummer 5 een
prachtige 4de plek pakte!
Leon: “Wat een dag! Het team heeft hard gewerkt om er voor te zorgen
dat ik me vertrouwt ga voelen in de regen en dat is ze overduidelijk gelukt! De motor voelt top aan en dat gaf me zo veel vertrouwen! P4 tijdens
het IDM in de regen!”
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Race 2
Op zondag was het wel droog. Onder koude omstandigheden werd de
tweede SSP race verreden. Leon was wederom goed weg en kwam als
8ste uit de eerste ronde. Al snel wist Leon naar P7 te komen.
Leon had zichtbaar moeite om de winnaar van de eerste race, Jesco
Günthter, voorbij te komen. Na een ronde in het wiel gezeten te hebben
kwam Leon er dan eindelijk langs. De 3 koplopers waren inmiddels al ver
aan de horizon verdwenen. De nummer 4 en 5 reden zo’n 4 seconden
voor Leon. Leon wist al meteen weg te rijden van zijn achtervolgers en
binnen 5 ronden wist Leon het gat al te dichten naar de mannen voor
hem! Op het moment dat Leon de aansluiting vond werd de race
afgevlagd door olie op de baan wat enkele schuivers tot gevolg had van
mannen die voor Leon reden. Dit betekende een herstart over de
resterende 8 ronden. Het werd een aggregate race. Direct nadat de rode
lichten gedoofd waren Leon dook als 4de de eerste bocht in en wist door
te stoten naar de 3de plek. En deze werd niet meer uit handen gegeven.
Het eerste podium in het Duitse IDM was een feit: 3e!
Leon: “Als eerste wil ik mijn team bedanken; we hebben weer een paar
groten stappen vooruit gezet! De Hartelman Yamaha R6 was top in orde!
En wat een race! Van P11 naar P3 tijdens het IDM op mijn standaard ONK
fiets, wie had dat gedacht. Best gaaf om 29 punten bij elkaar gereden te
hebben.”

Wilt u de nieuwsbrief van Leon Bovee niet meer ontvangen?

Meld u af op pofferman@dtc-racing.nl

