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Leon Bovee opnieuw op het podium
Na het succes van 2013 toen Leon zijn eerste race in het IDM wist te winnen op
het circuit van Zolder waren de verwachngen dan ook hooggespannen.
Tijdens de vrije trainingen liet Leon zich voorin zien door in alle drie de vrije
trainingen de snelste te zijn in de Superstock.
Op zaterdag liep het allemaal wat minder. Al in het begin van de eerste
kwaliﬁcae gleed Leon onderuit met zijn Van Zon-Remeha BMW en was de
training over. Tijdens de tweede kwaliﬁcae wist Leon - ondanks dat hij maar
een 4-tal rondes kon rijden - knap terug te komen naar de tweede plek in de
stock en dit betekende een 13e startposie algemeen.
Leon: “Vrijdag verliep alles naar wens, maar in de laatste vrije training kreeg ik al
wat probleempjes met de veringafstelling van de BMW en deze speelden me
parten jdens de kwaliﬁcaes.”
Race 1
Leon was goed weg van zijn plek, maar verloor een aantal plaatsjes in de eerste
ronde. Het was duidelijk te zien dat Leon niet het goede gevoel had.
Hij moest dan ook toezien hoe zijn naaste concurrenten in de stock van hem
vandaan reden. Na een moeilijke race wist Leon toch nog de 4e plek
veilig te stellen.
Race 2
Voor race 2 van de dag werd er door het team hard gewerkt om ervoor te
zorgen dat Leon wel het goede gevoel met de BMW zou krijgen en kon strijden
voor een podiumplaats. Met een aantal ﬂinke veranderingen aan de vering van
de BMW werd begonnen aan race 2! Leon kende dit keer een mage start
doordat de BMW meteen overeind stond. Desondanks wist hij toch op een 16e
plek overall en een 3e plek in de stock uit de eerste ronde te komen. Leon vond
al snel aansluing bij zijn naaste concurrenten uit het stock kampioenschap en
er ontstond een prachge strijd voor de eerste plek. Halverwege de race wist
Leon op te klimmen naar de tweede plek om vervolgens rondenlang in het wiel
van de nummer 1 te blijven hangen. Helaas maakte Leon een klein foutje
waardoor hij de aansluing verloor. Het lukte Leon niet meer in de laatste drie
rondes het gaatje dicht te rijden. Met de hete adem van de koploper in het
stock kampioenschap in zijn nek, koos Leon eieren voor zijn geld en stelde een
prachge tweede plek veilig.
Wilt u de nieuwsbrief van Leon Bovee niet meer ontvangen? Meld u af op pofferman@dtc-racing.nl
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Leon: “Wat een verschil tussen beide races. In race 1 was ik echt aan het
vechten met de motor en moest ik 23 seconden toegeven op de winnaar.
In race 2 ging ik zelfs bijna met de winst naar huis! Ik wil dan ook teambaas
Werner Daemen bedanken voor de rigoureus doorgevoerde wijziging aan de
vering en mijn team en technische crew voor het vele werk dat ze jdens het
weekend hebben verzet.
Ik ben dan ook erg blij dat ik ze met een podium heb kunnen bedanken.“
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