RACEVERSLAG ASR – FARMTRANS RACING
Datum:
Locatie:
Evenement:

Coureur:
Auto:
Seizoen:

Zaterdag, 6 april
Circuit Park Zandvoort
DNRT – Race 1

de

Jan Rozendaal
Nissan 300ZX
5 – Super Sport Klasse

de

de

Zaterdag 6 april 2013 was het dan uiteindelijk zover, race 1
van seizoen 5. Zoals verteld is in de winterperiode een 370Z
motor (330 pk) ingebouwd en de auto heeft nu een 7 traps-semi
automatische versnellingsbak met flippers aan het stuur. De
gestelde doelstelling van komend raceseizoen is om minimaal
één keer bij de eerste 6 te eindigen in de SuperSport klasse.
Tijdens de OCA-traingsdagen van 9 maart 2013 hebben we
meer dan 2 uur kunnen testrijden.

2 Manche, we starten vanaf de 4 startrij op de 7 plek. De
Nissan houdt zich verder goed en weten ons nog een plekje te
de
verbeteren naar de 6 plaats in 1:59.337. We hebben een
tevreden gevoel want er is nog een verbeterslag mogelijk!

Nu gaat het er weer om. Vandaag is het droog en semi bewolkt,
dus de Nissan staat weer op vertrouwde slicks. Onze vaste
racemaat Piet Rozendaal is met zijn BMW ook weer van de partij.
De SuperSport gaat samen met de Porsche ’s gescheiden van
start. Er staat een paar hele snelle jongens tussen.

Hmmm, doelstelling voor 2013 is reeds behaald!! Moe en
voldaan naar huis. We hebben huiswerk te doen om 4 mei nog
sneller de concurrentie bij de houden!

Tijdens de prijsuitreiking blijkt dan ook nog eens dat we overall
de
de 5 plek veroverd hebben. De concurrentie rijdt weliswaar
snellere rondetijden maar de Nissan blijkt dus echt betrouwbaar!

Racekalender 2013
6 April Zandvoort
4 Mei Zandvoort
25 Juni Spa – België
9 Juli Zolder
14 Juli Zandvoort – Sponsordag
16 Aug t/m 18 augustus Zandvoort – Super Race Weekend
25 Sep Assen
18 Okt Zandvoort
De racedag begint om 09:00 uur met de vrije training en
de kwalificatie. Om 13:00 uur wordt gestart met de eerste race
en rond 15:00 uur met de tweede race.

Tijdens de vrije training bemerken we al snel dat er “iets” niet
helemaal goed was. De computer gaf aan dat het probleem aan
de speed sensor lag. Tja, daar was op dat moment niet veel aan
te doen. Toch gek, want het euvel was niet echt merkbaar op de
testdag van 6 april 2013.
ste

De kwalificatie liep best goed, uiteindelijk kunnen we als 8 van
totaal 13 SuperSport auto’s starten in een rondetijd van 1:59.941.
De snelste van het veld reed een rondetijd van 1:48.489 maar
dat was dan ook wel een V8 racemonster. De echte concurrentie
reden rondetijden tussen de 1.53 en 1.57.
ste

1 Manche, tijdens de start halen we direct 2 auto’s in, en weten
de
dit een aantal ronden vast te houden. We eindigen als 7 in een
rondetijd van 1:58.442. Niet slecht aangezien het elektronisch
probleem nog niet is opgelost!
De Nissan krijgt nog een vriendelijk tikje in de zijkant,
uiteraard laten de opnames zien dat dit in het geheel geen
rijdersfout was van onze kant.

Meer foto’s:
https://picasaweb.google.com/janenbelinda
Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/home.php#!/belinda.rozendaal

Jan en Belinda Rozendaal Mob: 06-24654165 - Belinda.Rozendaal@Planet.nl – www.AutoService-Rozendaal.nl

