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Leon Bovee naar IDM in 2013 met
DTC-KME Racing Team
DTC Racing coureur Leon Bovee zal in 2013 op Yamaha R6 een volledig seizoen
uit gaan komen in het Internationaal Duits Kampioenschap (IDM). De Nederlands Kampioen in de Dutch Supersport 2012
zal wanneer de racekalender het toelaat ook aan een aantal wedstrijden in het
ONK deelnemen.
Het DTC Racing Team heeft voor het seizoen 2013 aansluiting gevonden bij KME
Engineering uit Duitsland. KME staat voor vaklui die hun sporen in het WK Supersport, WK Superbikes en IDM hebben verdiend.
Thomas Kubiak en Marcus Eschenbacher hebben een bedrijf in het Duitse Bottrop waar zijn diverse diensten verlenen voor de wegracesport, oa. vering en
tuning. In 2011 werden zij kampioen in het IDM in de Supersport met Jesco
Günther. Ook werken zij nauw samen met Torleif Hartelman, de man die al vanaf 2009 met Leon samenwerkt. Bij alle drie de heren is erg veel know-how aanwezig als het gaat over de R6 en over vering, tuning en het motec-systeem.
Voor Leon zijn alle ingrediënten aanwezig om het volgende doel in zijn loopbaan
na te streven: Deutscher Meister SS600.
Het DTC Racing Team zal in 2013 als DTC-KME Racing Team verder gaan.
Voor het huidige DTC Racing Team wordt veel werk uit handen genomen. De
afgelopen jaren werd door medewerkers van DTC Elektro veel vrije tijd gestopt
in het organiseren van de raceweekends. Dat is door de aansluiting bij KME niet
nodig. Onder leiding van crew-chief Thomas Kubiak wordt de organisatie nu
door KME overgenomen.
Zoals bij vele bedrijven is de economische malaise in de bouw en binnenscheepvaart niet aan de elektrotechnische groothandel voorbij gegaan. De focus moet
de komende jaren volledig op de handelsactiviteiten liggen.
Leon zal tijdens het IDM-seizoen wel vergezeld worden door zijn vertrouwde
crew waarmee hij al lange tijd samenwerkt.
Rob Walk, management DTC Racing Team: “Wij zijn blij dat we door bemiddeling
van Torleif Hartelman in KME een partner hebben gevonden waar veel kennis
over de YAMAHA R6 in huis is en waar Leon op topniveau verder aan zijn ontwikkeling kan werken. Met Thomas Kubiak, Marcus Eschenbacher en Torleif
hebben we een team van specialisten binnen onze gelederen die weten hoe een
R6 afgesteld moet worden om hard rond te kunnen gaan. En voor Leon een
prachtkans om met topmateriaal een nieuwe uitdaging aan te gaan.”
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Leon Bovee: “ Dit is een geweldige kans voor mij. Na afgelopen jaar de titel te
hebben gepakt in het ONK smaakt dit naar meer.
Voor mij een mooie stap om me verder te ontwikkelen met de begeleiding van
toppers in de racewereld en topmateriaal.
Ik ga met veel vertrouwen het nieuwe seizoen in en geef me 100% voor het allerhoogste. Ik heb afgelopen seizoen al mooie resultaten geboekt in het IDM maar
deze circuits kende ik. Ik heb dus het nodige testwerk te verrichten voordat ik
alle circuits goed ken. Van mij mag de winter voorbij zijn.”

