RACEVERSLAG ASR –
Datum:
Locatie:
Evenement:

28,29 en 30 augustus 2015
Circuit Park Zandvoort
Dantuma NK GT's & Touring Cars

Vrijdag 28 augustus 2015 – We zijn gisteren
gearriveerd en hebben het kamp opgeslagen, naast
ons staan onze geliefde Belgische buren en we zien
dat het een zeer druk weekend gaat worden. Het
ziet ernaar uit dat de regen ook gaat stoppen, wij
zijn er klaar voor.

FARMTRANS RACING
Coureur:
Auto:
Seizoen:

Jan Rozendaal
Datsun 240Z
Historische Grand Prix

Race 2 zondagmiddag – Het veld is ondertussen
iets ingekort naar 55 auto’s en er zijn een paar hele
snelle jongens bij. Toch doen wij het zo slecht nog
niet en eindigen net na de Porsche Carrera RS van
de
de
Gert op de 9 plek overall maar wel als 2 in de
eigen klasse.
De prijsuitreiking: We zijn in de Invitee klasse
de
uiteindelijk als 2 gefinisht en zijn dan ook trotse
eigenaar van een beker en de bloemen. Mede
dankzij onze vaste monteur en zijn vrouw!

Kwalificatie – We rijden op ons thuiscircuit in de
Inviteeklasse met 11 andere klassiekers en hopen
op minder ongevallen dan vorig jaar. De Datsun
240Z kwalificeert van de 59 oldtimers op de baan op
de
een 13 positie overall in 2:05.697 rondetijd. (Invitee
de
klasse als 3 gekwalificeerd).
Race 1 zaterdagmiddag – Aangezien het veld zo
vol is wordt het een rollende start. Iedereen is
voorzichtig en komen goed de Tarzan bocht uit. Jan
de
finishte als 12 overall in een rondetijd van 2.04.355
de
(Invitee klasse als 5 ) De snelste van het veld is
een Lister-Jaguar – Knobbly in 1:57.776, dat is een
goede prestatie, ook hij zit in de Invitee klasse.

Onze sponsoren:
Zpartcentre
http://www.zpartscentre.com/
Farmtrans
http://www.farmtrans.nl/nl/home
Bardahl
http://www.bardahl.nl/
Van der Waal http://www.mfvanderwaal.nl/
Verhoeven Bedrijfsverzorging – 06 2353 6293

Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/home.php#!/belinda.rozendaal

Contact:
Jan & Belinda Rozendaal
Mobiel: 06-24654165
Belinda.Rozendaal@planet.nl
http://www.autoservice-rozendaal.nl/asr/

