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Leon Bovee scoort 26 punten jdens IDM in Schleiz

Voor Leon was Schleiz een onbekend circuit, dus een nieuwe uitdaging.
Na een periode van 5 weken zonder wedstrijden maar veel trainen stond Leon weer ﬁt aan
de start, klaar voor de tweede hel van het IDM seizoen!
Op vrijdag liet Leon al meteen zien weinig moeite te hebben om het moeilijke stratencircuit
van Schleiz onder de knie te krijgen en sloot de dag op zijn snelle KME-Yamaha
af met een 3e ,jd.
Op zaterdag onder tropische omstandigheden wist Leon ,jdens de kwaliﬁca,e de
4e ,jd te noteren.
Race1
Leon kwam niet best weg van zijn startplek en probeerde door een wijde lijn te pakken zijn
verloren posi,e weer goed te maken. Daarbij werd hij van de baan gedrukt.
Leon had de eerste ronden zichtbaar moeite om zich naar voren te werken.
Vanaf de derde ronde kwam Leon in zijn ritme.
Vanaf P15 wist hij in rap tempo door het veld naar voren te knokken met
spectaculaire manouvres.
In de laatste ronde verschalkte hij nog twee coureurs wat op de ﬁnishlijn P5 betekende!
Leon: “Ik was mijn ritme totaal kwijt en maakte fout na fout. Ik wilde niet opgeven.
Na mijn ritme gevonden te hebben was elke inhaalac,e raak.
De Pirelli banden bleven me goede grip geven. Uiteindelijk was P5 mijn deel.
Ik heb eruit gehaald wat er nog in zat! Pﬀﬀ, was hard werken.”
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Race2
Na een goede warm-up waarin Leon met constante ronde,jden als tweede wist af te sluiten,
groeide het vertrouwen voor de race 2.
Dit keer wist Leon zijn startplek vast te houden en kwam als 4e uit de eerste ronde.
Al snel ontstond er een kopgroep van 5 man dat als een touwtje aan elkaar over het
heuvelach,ge circuit van Schleiz rondging. Leon leek geen moeite te hebben met het tempo
maar kon maar niet langs zijn voorligger komen. Ondanks dat de kopgroep dicht bij elkaar
bleef waren er geen inhaalac,es te zien en zo kwam Leon wederom niet verder dan P5!
Leon: “Dit is toch wel balen. Ik voelde me sterk maar kreeg geen goede drive uit de bochten
en verloor telkens twee motorlengtes waardoor inhalen onmogelijk werd. Ik bleef 16 ronden
in het wiel hangen om meteen toe te kunnen slaan als een coureur voor me een foutje zou
maken. Dat gebeurde helaas niet!
Zo wist ik niet verder te komen dan de ondankbare 5e plaats!
Ik wil mijn team en sponsoren bedanken voor alle inspanningen.
Ik zal er alles aan doen om de volgde races op het podium te belanden.”
De DTC-KME coureur bezet de vierde plaats in de tussenstand voor het IDM kampioenschap.

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

