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

Seizoen 6 - Race 5

Coureur
Datum
Locatie

Jan Rozendaal
zaterdag 17 oktober 2015
Circuit Park Zandvoort

Zaterdag 17 oktober 2015 - We moeten het vandaag doen zonder onze Belinda, dus
geen informatie via het Facebook : https://www.facebook.com/belinda.rozendaal
Het is de laatste race in deze DNRT klasse voor seizoen 2015
Het weer is druilend en dreigend, maar wel een redelijke temperatuur.

1ste Manche - De baan is ondertussen droog geworden en we hebben een goede
start, maar het is van korte duur. We hebben verkeerd gegokt! De baan droogt snel
op en we rijden helaas op intermediate banden. We finishen op de vijfde positie.
Slecht resultaat, maar we houden Jan Visser wel achter ons!

De vrije training - We starten de vrije training met 5 SuperSport auto's, vanaf de
kwalificatie worden de SuperSport en de Sport klassen samengevoegd.
De baan is nat, we rijden 6 rondjes en eindigen als 2de beste tijd in 2:11.159

2de Manche - Vanaf de 5ste positie racen we naar voren, en of dat lukt!
We hebben een gok genomen en staan nu op slick banden, maar de baan wordt
steeds natter en natter! Iedereen staat versteld hoe snel de Nissan zich op deze
natte baan weet te houden. We gaan als eerste door de checkered flag!
Wat een enorme ontlading:
JAN WINT DE LAATSTE RACE VAN HET JAAR IN ZIJN NISSAN
We krijgen de 2de prijs voor overall dagwinnaar! Eindelijk de bloemen en de
zoenen van Ria!

De kwalificatie: Het is nog steeds nat als Jan de baan oprijdt en met 29 auto's ook
een stuk drukker. Jan brengt de Nissan op de 2de positie achter Jan Visser binnen
in 2:10.131
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/

Wat trouwens ook heel leuk was:
Deze dag is Jan geïnterviewd voor DNRT TV
Bekijk het film op:
https://www.youtube.com/watch?v=nbwpoYQdp8Q&app=desktop

