14 juli 2013 Sponsordag Circuit Park Zandvoort
Business Club Piershil en Auto Service Rozendaal hebben hun relaties uitgenodigd om deel te
nemen aan dit evenement. Tijdens deze dag konden zowel volwassenen als kinderen een aantal
ronden meerijden in een race auto over het Circuit Park Zandvoort. Het was een daverend succes!
De weergoden waren gunstig en de wegen naar Zandvoort waren niet overvol. Meer dan 60 gasten
wisten de weg te vinden naar pitbox 15. Met 3 coureurs Klaas (BMW E30), Piet (BMW E36) en Jan
(Nissan 300ZX met 370Z motor), zijn totaal 90 ritjes verreden van elk gemiddeld 4 rondjes!
De eerste gasten melden zich al om 09:00 uur en de pitbox liep al snel vol met geïnteresseerden.
Tijdens de goedverzorgde lunch van Trudi en Marjan konden kinderen onder de 16 jaar meerijden. Dit
gebeurde in een langzamer tempo waarbij geen helm gedragen werd zodat communicatie tussen
coureur en bijrijder goed mogelijk was. Na deze “guppy” sessie was het weer vol aan de bak met de
volwassenen. De coureurs mochten maximaal 80% van de normale racesnelheid rijden!

Let wel; de oudste dame en heer die meerijden waren reeds over de 70 jaar! De jongste bijrijder was
9 jaar maar een hele flinke dame die wel meer dan 1 sessie mee wilde rijden. “Zoiets maak je toch
maar 1 x mee in je leven”, zei ze zelf!
Maar ook tijdens deze dag gebeurde er dingen die normaal ook tijdens een race gebeuren; een kleine
aanrijding met de Nissan; banden die het opgaven met de BMW E36 en ook de BMW E30 vertoonde
kuren want die stopte er gewoon mee. Gelukkig konden de mannen alles weer repareren en kon het
programma gewoon doorlopen.
Het team heeft genoten van alle brede lachen bij het uitstappen uit de race auto. Wij willen iedereen
hartelijk bedanken voor de getoonde interesse en de komst naar Zandvoort!

Ondertussen gaan wij natuurlijk gewoon door met racen!
Onze eerste wedstrijd is tijdens het Super Race Weekend van Zandvoort op 16, 17 en 18 augustus
2013. Uiteraard is iedereen van harte welkom om te komen kijken!
Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/#!/belinda.rozendaal
Wil je meer weten of onze uit de hand gelopen hobby? Neem dan contact op met Belinda op
belinda.rozendaal@planet.nl of na 18:00 uur 06-24654165
Namens het gehele team: “Iedereen heel erg bedankt voor jullie komst!”

Race auto:

BMW E30

Coureur:

Klaas van Etten

Hoofdsponsor: Basic Car Fix

Race auto:

BMW E36

Coureur:

Piet Rozendaal

Hoofdsponsor: L.A.W. Tol

Race auto:

Nissan 300ZX/370Z

Coureur:

Jan Rozendaal

Hoofdsponsor: FarmTrans Group

