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Leon Bovee pakt dubbel in Oschersleben!
Nadat hij in Assen de leiding in het kampioenschap had overgenomen,
was Leon erop gebrand om ook in Oschersleben weer goed voor de dag te
komen! Tijdens de kwaliﬁcae liet Leon duidelijk zien dat hij de snelste was en
wist met maar liefst 1,6 seconden voorsprong de pole voor zich op te eisen.
Race 1:
Door de wisselende weersomstandigheden werd er tot het laatste moment
gewacht met de bandenkeuze. Vlak voor de start begon het te regenen en werd
het een “wet” race. Leon verloor een aantal plaatsen met de start, maar wist
zich al snel op te werken naar de 3de plaats. In de beginfase van de race bleef
Leon op een 3de plaats rijden maar hield de koplopers in het vizier.
Met nog 6 ronden te gaan, begon Leon druk te ze.en en wist al snel de
kopposie over te nemen. Weglopen zat er echter niet in.
Leon voerde het tempo nogmaals op en Twan van Poppel - die lange jd
de leiding in handen had - moest lossen. Met nog een tweetal ronden te gaan en
een baan die inmiddels al ﬂink was opgedroogd, had Leon alleen nog de hete
adem van Erwin Druijf in zijn nek. Gelukkig wist Leon zijn hoofd koel te houden
en pakte zo de winst!
Leon: “Het was een lasge race; ik ben dan ook heel blij met deze overwinning.
In de beginfase heb ik de jongens de race laten maken en heb ik rusg gevolgd.
Toen het iets droger begon te worden, heb ik mijn aanval ingezet!”
Race 2:
“Drie keer is scheeprecht”, zullen we maar zeggen. Vlak voor de start begon het
heel licht te spe.eren. Desondanks ging het supersportveld toch van start.
Na een viertal ronden werd de race afgevlagd door een valparj van
Kevin van Leuven die door de steeds dikker wordende druppels werd
veroorzaakt.
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Herstart 1: Leon vertrok op regenbanden, net als bijna het gehele veld. In de
opwarmronde merkte Leon al snel dat dit de verkeerde keuze was en kwam naar
binnen om een achterwiel te wisselen. Tot grote verbazing van Leon en het
gehele team ging het veld al van start. Dit betekende dat Leon met een
achterstand van meer dan 30 seconden aan de race kon beginnen. Ondanks de
regenband voor wist Leon meteen al de snelste ronden te klokken en was met
een regenband voor dan ook maar een goede 3 seconden langzamer dan zijn
snelste ronde op de volledig droge banden. Na 2 ronden kwam er achter alweer
een rode vlag.
Herstart 2: Leon verloor een aantal plaatsen met de start, maar wist in ronde
twee de leiding al over te nemen. Hij sloeg meteen een gaatje en wist dit vast te
houden tot de ﬁnish. Dit betekende de tweede winst van het weekend op de
Hartelman getunede Yamaha! Met de dubbel in Oschersleben verstevigt Leon
zijn eerste plaats in het kampioenschap!
Leon: “Wat een race. Na de 3de herstart heb ik meteen de eerste vrije ronde
aangezet en een gaatje geslagen. Daarna nam ik geen enkel risico meer. Ik wil
mijn hele team bedanken maar ook zeker de technische mannen die met deze
weersomstandigheden telkens last minute pas de beslissingen konden maken.”
De trailer staat al gereed voor aankomend weekend waarin Leon zal deelnemen
aan het presgieuze IDM op het TT-circuit van Assen.
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