DTC RACING TEAM op weg naar het raceseizoen 2012
Het is sinds het EK in Albacete even stil geweest rondom het DTC Racing team.
Achter de schermen is er druk gewerkt aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.
Met gepaste trots kunnen wij bekend maken dat zowel Raymond Schouten in de Superbikes
als Leon Bovee in de Supersport wederom in de kleuren van het DTC Racing Team aan de
start zullen verschijnen in de races meetellend voor het ONK.
En daar waar de kalender het toelaat zal er ook aan een aantal wedstrijden in het IDM worden
deelgenomen.

Direct na Albacete waren we er met Leon en Raymond al helemaal uit. Een ieder was heel tevreden
over het succesvol verlopen seizoen 2011 waarin zowel Raymond als Leon tweede werden in het
kampioenschap. De samenwerking en de vriendschap binnen het team was voor beide coureurs
reden om de ingeslagen weg voort te zetten. Beide coureurs zullen op Yamaha gaan rijden.
Aangezien Leon in het leven naast de racesport ook werkzaam is bij de hoofdsponsor was de
contractverlenging een formaliteit. Peter en Rob: “Wij zijn heel positief over de ontwikkeling die Leon
heeft doorgemaakt, zowel op het circuit als binnen ons bedrijf. Als je ziet hoe serieus Leon met zijn
sport bezig is, zijn wij blij met de manier waarop dit combineert met zijn werk.”
Leon: “Voor mij is het super dat ik bij Peter en Rob de kans krijg mijn sport met mijn werk te
combineren. Ik maak lange dagen, maar het geeft zoveel voldoening in dit team actief te mogen zijn.
De samenwerking met mijn collega’s en het begrip dat ik van hen krijg voor mijn uitzonderingspositie
binnen het bedrijf zijn super. En de manier waarop we binnen het team samenwerken is echt top.
Samen zoeken we naar verfijning van details, echt teamwork. Ik ben er van overtuigd dat het tot de

mogelijkheden moet horen om dit jaar echt voor het kampioenschap te kunnen gaan. Ik zou het
super vinden de titel voor Peter en Rob te kunnen pakken. Zij zijn altijd in mij blijven geloven ook
wanneer de resultaten niet waren zoals ik me dat had voorgesteld. Zij zorgen voor een geweldige
sfeer binnen het team en alles is geregeld.”
Heel ironisch dat Raymond één dag na de ondertekening van zijn
contract een hele zware blessure heeft opgelopen. Voor DTC Racing
Team een enorme tegenvaller. Peter en Rob: “Heel triest om te
ervaren dat een gedreven sportman bij een training dermate zwaar
geblesseerd raakt dat hij de start van het raceseizoen zal moeten
missen. Voor ons stond direct vast dat Raymond juist nu extra
steun nodig zou hebben. Wij hebben het volste vertrouwen in het
karakter van Raymond om gedurende het seizoen zijn rentree te
maken. Vanuit zijn ziekenhuisbed maakt hij al voorzichtig een
planning en is hij alweer bezig om de spieren in zijn bovenlichaam
in conditie te houden. Ongelofelijk gewoon dat je dit kan
opbrengen terwijl je linkerbeen zo kapot is. Raymond: “Ik ben blij
dat niemand me heeft laten vallen na deze zware blessure. Peter en
Rob kunnen het geduld opbrengen dat ik aan mijn comeback kan werken om later in het seizoen
weer te kunnen knallen. Na mijn volgende OP, welke voor komende dinsdag gepland staat, kan ik
voorzichtig aan het herstel gaan werken.”
Leon tot slot: “Balen wat mijn teammaat is overkomen. Ik hoop dat hij snel weer opgeknapt is. Ik
wens hem dan ook een voorspoedig herstel!”
Het DTC Racing Team is verder nog in druk overleg met diverse materiaalsponsoren. Er moeten nog
een paar gesprekken plaatsvinden maar dit ziet er veelbelovend uit. Binnenkort hopen wij hierover
meer naar buiten te kunnen brengen.

