ASR – FARMTRANS RACING TEAM
Datum:
Locatie:
Evenement:

Zaterdag, 14 april 2012
Circuit Park Zandvoort
DNRT – Auto A

Coureur:
Auto:
Seizoen:

Jan Rozendaal
Nissan 300ZX
4 – Race 1

Zaterdag 14 april 2012 – Het is dan uiteindelijk zover, het
raceseizoen is echt van start. De weersomstandigheden zijn
super, droog met een klein zonnetje maar wel een koude
wind. De bandenkeuze wordt daarom slicks.
Tijdens de eerste training rijden we maar 3 rondjes want de
auto zwabbert over de baan. De camber stond niet zuiver
afgesteld zodat 1 kant van de band slijt en de andere kant
juist het rubber van de baan oppikt. Dat kon gelukkig
verholpen worden.

de

De 2 manche gaat over 10 ronden en we starten zoals
de
gezegd als 3 . Ook tijdens deze start is Jan goed wakker
de
en al snel belanden we op de 2 plek. Voor de Nissan
rijdt Piet de Gier in zijn snelle Renault Clio. In ronde 9 rijdt
Frank Pol zijn BMW net na de Tarzanbocht in de vangrail!
Helaas moest Jan hierdoor uitwijken, ging eventjes van de
baan en verliest daardoor 2 plaatsen. We eindigen
de
daardoor op de 4
plek met rondetijd 2:00810. De
winnaar eindigt in 1:59.814, wat zit het veld toch dicht op
elkaar!
We kunnen in ieder geval naar de prijsuitreiking! Het is
de
nog even spannend welke plaats we overall staan, 3 of
de
4 plaats? Piet de Gier staat aan kop met 61 punten.
Nummers 3 en 4 hebben beide 66 punten. De officiële
regel is dat degene die als laatste de beste klassering
heeft bovenaan komt! Toch een beker maar geen bloemen
en ook geen zoen van Ria!
Volgende keer beter!

de

We kwalificeren als 6 in een rondetijd van 2:00495. De
snelste van het veld reed een rondetijd van 1:59.646. De top
10 rijdt met 1 seconde verschil. De magische onder de 2
minuten grens komt steeds dichterbij!
ste

De 1
manche gaat over twaalf ronden, Jan heeft een
goede start en al gauw rijdt hij op de derde plek. Na 5
ronden komt er een “Code 60” vlag en wordt de eerste
manche al na 9 ronden afgevlagd. Jan eindigt deze eerste
de
race op de 3 plek in rondetijd 2:01.899.

Volgende race #2
Assen 9 mei 2012.

Met dank aan:
www.farmtrans.nl
www.lawtobv.nl
www.autoservice-rozendaal.nl
www.zpartscentre.nl

Meer foto’s:
https://picasaweb.google.com/janenbelinda

Jan en Belinda Rozendaal – 06-24654165 - belinda.rozendaal@planet.nl – www.autoservice-rozendaal.nl

