Leon Bovee stelt zich voor . . .
In zijn jonge jaren nam mijn vader deel aan wegraces en in de jaren 70 racete hij op
internationaal niveau. Het leven van mijn ouders stond in het teken van motoren en ik ben
dan ook opgegroeid tussen de motoren. Het kon daarom bijna niet uitblijven dat ik ook in de
racerij terecht zou komen. Jammer genoeg zag mijn vader het niet zo zitten om mij op jonge
leeftijd op een racer te zetten. Pas na lang aanhouden was het dan zo ver: om te voorkomen
dat ik met een gewone brommer over straat zou gaan scheuren, werd er een 125cc Aprilia
aangeschaft en startte ik op 16-jarige leeftijd in de juniorcup. Toen bleek duidelijk dat het
racebloed van mijn vader ook bij mij te vinden is.
De afgelopen jaren ben ik in diverse klassen uitgekomen. Seizoen 2008 was bijzonder
succesvol. Ik reed voor het eerst op een Ducati 848. Met deze competitieve machine
behaalde ik de eerste plaats in de 3D-cup, een open Ducati klasse. De races vonden plaats op
verschillende circuits in Europa. In 2011 nam ik met veel succes deel aan de ONK Supersport:
ik werd tweede in het eindklassement. Ook 2012 was een topjaar: nummer 1 in de ONK
Supersport! In 2013 kwam ik uit in het Duitse kampioenschap IDM Supersport 600. Op de
Yamaha R6 behaalde ik een aantal podiumplaatsen in dit prestigieuze kampioenschap.
In 2014 maak ik een nieuwe stap bij het topteam Van Zon Remeha BMW !
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Nijmegen
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Bovee naar Van Zon Remeha BMW Superbike Team
Leon Bovee komt het komende seizoen uit voor het Van Zon-Remeha-BMW
Superbike Team van Werner Daemen. De coureur uit Nijmegen maakt de overstap
van de Supersport naar de Superstock 1000 klasse van het Superbike IDM.
Leon Bovee zal in 2014 deel uitmaken van het Van Zon-Remeha-BMW Superbike Team,
dit nieuws hebben Leon Bovee en de Belgische teambaas Werner Daemen zaterdag
bekend gemaakt. De Nederlander zal op een BMW S 1000 RR van het Belgische team
uitkomen in de Superstock 1000 klasse van het Superbike IDM. Ondanks dat de focus
komend seizoen in Duitsland zal liggen zal Bovee ook een aantal keren in ac,e komen
,jdens een wedstrijd van het Dutch Superbike kampioenschap.
Naast Bovee zullen ook Markus Reiterberger en Bas,en Mackels komend seizoen deel
uitmaken van het Van Zon-Remeha-BMW Superbike Team, de Belg en de Duitser zullen
de kleuren van het team verdedigen in het Superbike klasse van het pres,gieuze Duitse
wegrace kampioenschap.
Van Zon-Remeha-BMW Superbike Teameigenaar Werner Daemen: "Ik ben heel blij dat
Leon komend seizoen voor mijn team komt rijden. Ik volg Leon al vele jaren, hij is een
snelle coureur met een goede mentaliteit. Ik verwacht dat Leon heel goed in ons team
past en dat ik het beste in hem naar boven kan halen. In poten,e is het een winnaar
maar hij moet op een paar kleine puntjes nog wat bijgeschaafd worden. Ik kijk uit naar
de samenwerking."
Van Zon-Remeha-BMW Superbike Team coureur Leon Bovee: "Voor mij is dit echt
geweldig. Ik ben blij in een goed georganiseerd team terecht te komen. De gesprekken
die ik met Werner heb gevoerd geven me veel vertrouwen, iemand die als coureur ook
heel succesvol is geweest. Ik verwacht dat hij mij met zijn schat aan ervaring verder kan
helpen. Ik kijk uit naar de eerste kennismaking met de BMW S 1000 RR ,jdens onze
eerste test in Almeria. Als vaste monteur zal Paul van Reen mij ook komend seizoen
vergezellen. Dat voelt ook heel vertrouwt aangezien Paul al heel lang bij mijn
racecarrière betrokken is. Ik wil mijn sponsoren bedanken die deze overstap mogelijk
hebben gemaakt, met name Üntel Kablo, TTL- Group en DTC Elektro."
Rob Walk, persoonlijk manager en sponsor Leon Bovee: "Ik vind het ﬁjn dat we al zo
vroeg duidelijkheid hebben over het seizoen 2014. Het is niet eenvoudig in de huidige
markt de middelen bij elkaar te krijgen om een zitje in een goed en professioneel team
te krijgen. De gesprekken met Werner waren heel posi,ef. Vanaf het eerste gesprek was
duidelijk dat hij Leon graag in zijn team wilde hebben. Dus was het zaak voor mij om
onze trouwe sponsoren te bewegen deze unieke kans voor Leon mogelijk te maken. Als
het dan lukt is mooi. Ook de steun van Petra Bovee in dit project is geweldig.
Voor DTC Racing betekent dit dat het team waar onze naam vanaf het seizoen 2008 aan
verbonden is ophoud te bestaan. De zekerheid dat Leon bij het Van Zon-alpha
Technik-BMW Superbike Team team onder leiding van Werner Daemen goed terecht is
gekomen gee: mij heel veel voldoening. Ik kijk dan ook met plezier en vertrouwen uit
naar het nieuwe seizoen.”
Wilt u de nieuwsbrief van Leon Bovee niet meer ontvangen? Meld u af op pofferman@dtc-racing.nl

