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

Seizoen 6 - Race 4

Zaterdag 8 augustus 2015 - We moeten het vandaag doen zonder onze monteur,
maar we krijgen wel weer bezoek uit Zuid-Holland. Het is mooi weer en we hebben
er zin in, we zien dat de concurrentie ook weer aanwezig is én we hebben vandaag
vrije training, quaificatie én 3 races. De druk staat er vol op!
De vrije training - We staan met 14 Super Sport Race auto's aan het begin
van wat een lange dag moet worden. Tijdens de vrije
training rijden een rondetijd in 1.58:362
Niet slecht voor een vrije training,
maar we zien dat de rest van het
veld ook heel snel is.
Kwalificatie - Jan rijdt de Nissan naar
een 10de positie in 1.57.465 rondetijd
Dat is het snelste dat hij gereden heeft
in deze auto, een persoonlijk record.
De snelste van het veld rijdt een rondetijd van 1.50:009

Coureur
Datum
Locatie

Jan Rozendaal
zaterdag 8 augustus 2015
Circuit Park Zandvoort

1ste Manche - We starten van de 10de plek en het is vanaf de start erg spannend.
Jan besluit namelijk om direct na de start, uitkomend van de Tarzanboch in de
slipt te raken om vervolgens een niet bedoelde donut te draaien! Shit!
De Nissan sluit vervolgens achter aan de rij aan. Maar Jan laat zich niet kennen en
rijdt voor wat hij waard is. "Overtaking is an art" dat niet alleen bedoeld is als je de
naam Verstappen draagt, want ook hier gebeuren mooie dingen. Jan haalt 8 auto's
in en beland uiteindelijk op de 6de positie. Fan Frank verteld achteraf: "Ik dacht dat
de DNRT Klasse saai was, maar dat is zeker niet waar!"
2de Manche - We mogen als 6de starten, maara al gauw blijkt dat de Nissan niet
meer zo snel is als vanochtend. De versnellingsbak laat het afweten. Jan houdt
goed stand en eindigt als 7de. Daarna besluiten we om de auto te sparen voor
meer problemen en niet deel te nemen aan de derde manche.
We hebben weer genoten en een persoonlijk recordje gehaald!

Fans!
Ondertussen zijn Frank en Dennis
aangekomen om ons aan te moedigen!
Ook een race komen kijken?
Volgende race is op 17 oktober 2015
Circuit Park Zandvoort

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/

