Leon Bovee maakt veelbelovende eerste meters tijdens Pirelli test in Almería
Vanaf maandag 13 februari was Leon Bovee met zijn team neergestreken in het Spaanse Almería
voor de eerste voorjaarstraining. Deze training werd gecombineerd met de bandentests van Pirelli op
17 en 18 februari.
De eerste meters werden verreden onder een schraal zonnetje en bij lage temperaturen ter
voorbereiding op het nieuwe seizoen.
Voorafgaand aan de Pirelli-test heeft Leon twee dagen gebruikt om weer in het ritme te komen na de
winterpauze om zo beslagen ten ijs te kunnen komen tijdens de Pirelli-test. Deze dagen werden
gebruikt voor het testen van een aantal nieuwe parts.
De laatste twee dagen van deze trainingssessie stonden in het teken van het testen van de Pirelli
banden. Leon wist meteen al een goed tempo te draaien. Onder de begeleiding van de mannen van
Pirelli en de gebroeders Verkade van V-Racing Products uit Ridderkerk werd er getest met
verschillende compounds. Ook werd veel getest met settings van de vering om zo een optimale
combinatie te vinden tussen vering en banden. Aan het einde van de dag werd het hele testprogramma afgewerkt. Leon wist in de laatste sessie van de dag nog een aantal erg snelle rondes op
de klok te zetten.
Leon: “De eerste meters zijn
erg goed verlopen. We
hebben veel kunnen testen
en de Pirelli’s voelen super
aan! Ik wil Martin van Soest
bedanken die het mogelijk
heeft gemaakt om aan deze
Pirelli test deel te nemen. En
de mannen van V-Racing
voor de support gedurende
deze twee testdagen. Ik heb
in ieder geval heel veel
vertrouwen in de kwaliteit
van de Pirelli banden. Nu de
komende twee weken alles
preparen om half maart nog
een week in Spanje de
puntjes op de i zetten. Super
ook dat Jeroen en Sebastiaan een week vakantie op konden nemen om me bij te staan in Almería. Zij
hebben vooral op vrijdag erg veel werk gehad: voorvork erin, voorvork eruit. Maar de data die dat
opleverde gaf een voldaan gevoel. Ik hoop ook dat Marco snel mag herstellen van zijn hernia
operatie. Dan is ons team weer compleet.”
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