RACEVERSLAG ASR –
Datum:
Locatie:
Evenement:

23 en 24 oktober 2015
Nurburgring, Duitsland
Dantuma NK GT's & Touring Cars

Vrijdag 23 oktober 2015 – We zijn voor het eerst
op het circuit van de Nurburgring. Er zijn 2
kwalificaties voor 2 races, verspreid over 3 dagen.
Het is echt herfst in de Duitse Eifel, het regent af en
toe en het is ook best een beetje koud.

FARMTRANS RACING
Coureur:
Auto:
Seizoen:

Jan Rozendaal
Datsun 240Z
Historische Grand Prix

Race 1 – Beide races worden met een rollende
de
start gereden. We startten op de 14 positie en
de
eindigen als 11 . Gelukkig is alles heel gebleven.

Kwalificatie 1 – De baan is nat dus we starten op
profielbanden. De tijden worden niet live
weergegeven dus we hebben ook niet echt veel
informatie. Tussentijds gaan Jan en Klaas maar wat
onderhoud plegen.

Race 2 – De tweede race ging ook goed, als 13
gestart en als 8ste gefinisht!

We starten morgen race 1 vanaf de 14de positie van
totaal 38 races. De rondetijd is 2:40, maar dat zegt
ons niet echt veel.

De prijsuitreiking: We zijn in de Invitee klasse
de
uiteindelijk als 2 gefinisht en zijn dan ook trotse
eigenaar van een beker en de bloemen.

Kwalificatie 2 – Klaas en Belinda hebben positie
genomen op de tribune, vlakbij een baanpost. Na
een zeven rondjes brengt Jan de Datsun heel
langzaam naar die betreffende baanpost en hij stop
vlak voor ons, we zien het al gauw; een
brandstofprobleem (namelijk te weinig). Maar niet
de
getreurd, hij heeft zich als 13 geplaatst voor de
tweede race in 2:33.

We hadden
trouwens ook nog
veel bekijksop het
paddock 

Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/home.php#!/belinda.rozendaal

de

Onze sponsoren:
Zpartcentre
http://www.zpartscentre.com/
Farmtrans
http://www.farmtrans.nl/nl/home
Bardahl
http://www.bardahl.nl/
Van der Waal http://www.mfvanderwaal.nl/
Verhoeven Bedrijfsverzorging – 06 2353 6293

Contact:
Jan & Belinda Rozendaal
Mobiel: 06-24654165
Belinda.Rozendaal@planet.nl
http://www.autoservice-rozendaal.nl

