RACEVERSLAG ASR –
Datum:
Locatie:
Evenement:

26, 27 en 28 juni 2015
Circuit Park Spa Francorchamps
Dantuma NK GT's & Touring Cars

FARMTRANS RACING
Coureur:
Auto:
Seizoen:

Jan Rozendaal
Datsun 240Z
Spa Summer Classic

Vrijdag 26 juni 2015 Spa – We zijn vandaag naar
Circuit Park Spa Francorchamps vertrokken om met
de Datsun 240Z te deel te nemen aan de Spa
Summer Classic, deze race maakt geen deel uit van
de Nederlands Kampioenschap GTTC. De zon
straalt. Dit weekend is onze vaste monteur Klaas
van Etten met zijn vrouw Marjan meegereisd en we
hebben kamp opgeslagen op het paddock van Spa.
De Datsun heeft nieuwe slicks gekregen en dat ziet
er toch stoer uit!

Het was een gezellig en warm weekend, wij waren
te gast bij de BRAVO en hebben ons zeer welkom
gevoeld. Ook de circuit organisatie was uitermate
professioneel. Onze complimenten!
http://www.bravoracing.be/

Kwalificatie - Het bochtige circuit is 7,004 kilometer
lang en het veld is 74 klassieke auto’s groot. De
Datsun staat mooi tussen al die Porsche ‘s, Alpines,
GT40, Morgan, Lotus en noem maar op. We
ste
classificeren de Datsun op een mooie 33 plaats in
een rondetijd van 3:09.159.
Race 1 zaterdagmiddag – Aangezien het veld zo
vol is wordt het een rollende start. Iedereen is
voorzichtig, maar deze voorzichtigheid is van korte
duur en na 3 ronden is er reeds een code rood in
verband met te veel ongelukken op de baan.
Uiteindelijk worden er toch nog 8 ronden gereden.
ste
Jan finished als 31 in een rondetijd van 3:08.660
en nog belangrijker: alles is nog heel! Dat kan
helaas niet alle auto’s gezegd worden.
Race 2 zondagmiddag – Het veld is ondertussen
iets ingekort naar 61 auto’s en er zijn er zijn een
paar hele snelle jongens bij. Een schitterende Ford
Capri 2600 is gewoon 15 seconden sneller als de
Datsun. Toch doen wij het zo slecht nog niet, helaas
is er wederom een code rood maar we kunnen toch
de
nog wat ronden tijden en eindigen als 19 in een
rondetijd van 3:05.311.

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
Het is altijd leuk om publiek of belangstelling te
krijgen. Wil je een race bezoeken?
Resterende kalender 2015
Historic Assen Trophy 2015 
11 en 12 juli 2015
HGP Zandvoort 2015  28 en 29 augustus 2015
Westfalen Trophy 2015  23 en 25 oktober 2015
Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/home.php#!/belinda.rozendaal

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

