Competitie DNRT (Zomeravond Competitie)
Klasse
Auto A / SuperSport
Auto
Nissan 300ZX/370Z

Seizoen 6 - Race 1

Op zondag 12 april vertrokken we in de vroegte naar Circuit Park Zandvoort voor de
eerste race van het seizoen. De weersverwachting is erg goed en we hebben er
veel zin in. Klaas van Etten is mee voor de technische ondersteuning. Doelstelling
van vandaag is een rondetijd van 1.58:00 of sneller! Een beker is nog niet denkbaar
want ook dit jaar doen er weer hele snelle jongens mee!

Coureur
Datum
Locatie

Jan Rozendaal
zondag 12 april 2015
Circuit Park Zandvoort

2de Manche - Vanaf de 6de startrij gaan we het voor de laatste keer proberen deze
dag. We weten ondertussen dat er géén gescheiden start plaatsvindt en Jan gaat er
dan ook als een speer vandoor! Op het recht eind gaat het met 3 auto's dik naar de
Tarzanbocht, Jan weet ze slim in te halen en beland daarmee op de 8ste positie. Wij,
Klaas en Belinda, staan bovenop het VIP-deck de Nissan aan te moedigen en vol
goeie moed gaan we de laatste ronde in. Maar het
noodlot slaat toe, iedereen wordt afgevlagd,
behalve Nissan. We weten het een half uur later
als de auto door de rescue wordt teruggebracht.
Net vóór de eindstreep krijgt de Nissan een klapband.
We eindigen als 12de van manche 2, maar we hebben wel de doelstelling behaald!
In de laatste race heeft Jan een beste rondetijd gereden van 1.57.212

Vrije training - Na het inschrijven, technische keuring en een bak koffie beginnen we
aan de vrije training. Jan komt terug de pitbox in en meldt een speling te voelen aan
de voorkant van de auto. De banden gaan eraf en er wordt een
groot probleem geconstateerd, de wiellager van het linker
voorwiel is kapot. Jan besluit om even op en neer naar huis
te rijden en hopen dat we op tijd terug zijn voor de eerste
manche. Het wordt een race klok maar we redden het wel.
Een half uur voor de eerste wedstrijd mogen we achteraan
aansluiten op de 22ste positie!
1ste Manche - We starten dus van de 11de startrij. De start
viel al niet mee, we hadden de rijdersbriefing gemist en wisten niet
zeker of er een gescheiden start zou plaatsvinden tussen de Sakers / SuperSport.
Maar Jan doet het goed en al snel vinden er leuke gevechten plaats op de baan. De
mannen vooraan zijn inderdaad erg snel maar we belanden tussen een Marcos
en een BMW Z3 uiteindelijk op de 11de positie in een beste rondetijd van 1.59:258!
Nog niet de doelstelling. Jan en Klaas besluiten daarop om van banden te wisselen
slicks van Michelin gaan eronder. Nu maar hopen op betere rondetijden!

We gaan toch met een goed gevoel naar huis en komen 17 mei 2015 gewoon weer
terug naar dit mooie thuiscircuit Park Zandvoort!
Wilt u meer weten?
Informeer gerust bij Belinda via
06 24654165 of info@janenbelinda.nl
https://www.facebook.com/belinda.rozendaal
http://www.autoservice-rozendaal.nl/asr/racen/

