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

Seizoen 6 - Race 3

Donderdag 9 juli 2015 - We hebben ons opgemaakt voor een lang weekendje
Assen, vandaag met de DNDRT en het weekend met de 240Z in de NK GTTC.
Vandaag is het wisselvallig weer, maar Assen is een leuk circuit om te rijden.
Onze vaste monteur Klaas van Etten is er ook weer bij, mochten we een bandenwissel moeten doen of is er een technisch probleem, dan is assistentie verzekerd!
De vrije training - Het is droog en we kunnen vooralsnog op de slickbanden weg.
We rijden met 12 race auto's in de Super Sport Klasse. Circuit Assen is een iets
kleinere baan als Zandvoort (4542 mtr), de snelste rijden hier in droog weer
rondetijden onder de 1.50:00. Wij kunnen 7 rondjes rijden en komen uiteindelijk
op de 7de positie terecht in een rondetijd van 1.58:575.

Kwalificatie - Er is lichte verontsrusting in de pitbox want het weer is enigzins
betrokken en we verwachten wel of geen regen. De buitenrader wordt flink
geraadpleegd en 10 minuten voor begin van de kwalificatie begint het dan ook
een beetje te regenen. We besluiten dan ook om de intermediate banen eronder
te monteren en beginnen aan de kwalificatie is vooralsnog erg glibberig is. Langs
de kant zien we de één na de ander een onbedoelde donut draaien. De Nissan
wordt uiteindelijk op de 6de positie geplaats.
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/

Coureur
Datum
Locatie

Jan Rozendaal
donderdag 9 juli 2015
TT Circuit Assen

1ste Manche - Het is droog en we starten vanaf de 6de plek, direct na de start is
het spannend want Jan heeft een wereldstart en ligt al gauw op de 4de positie.
Helaas kunnen we deze plek niet vasthouden en worden we kort voor het einde
nog twee keer ingehaald, maar met een persoonlijk snelste tijd van 1.56,793
behouden we de 6de positie. Niets gewonnen maar ook niets verloren maar wel
een mooie race!
2de Manche - We vertrekken wederom van de 6de positie, maar het wil niet lukken!
De Nissan heeft geen stuurbekrachtiging meer, uiteraard is de auto dan wel
bestuurbaar maar optimaal is het natuurlijk niet. We eindigen wederom daar
waar we geëindigd zijn; op de 6e positie!

Uiteindelijk konden we wel een beker ophalen voor de 5de plek van het dagklassement, en daar doen we het uiteindelijk toch voor!
Volgende race? - 8 augustus 2015 - Circuit Park Zandvoort
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

