RACEVERSLAG ASR –
Datum:
Locatie:
Evenement:

11 en 12 juli 2015
TT Circuit Assen
Dantuma NK GT's & Touring Cars

Zaterdag 11 juli – We zijn al een paar dagen in
Assen aangezien we donderdag met de Nissan in
de DNRT hebben gereden. We rijden weer in een
mooi veld met een kleine 30 oldtimers. Monteur
Klaas is ook weer van de partij, en dat was maar
goed ook!

Kwalificatie – Assen is een circuit waar Jan het
altijd naar zijn zin heeft. En dat blijkt ook wel want
de
we kwalificeren ons als 10 in een mooie rondetijd
van 2.06;803. Voor diegene die ook onze
raceverslagen leest van de Nissan: Inderdaad een
stuk langzamer dan de Nissan met zijn 370Z motor.
Race 1 – We hopen een beetje te kunnen sparren
met Patrick Peeters in zijn Ford Escort RS 2000
MKI, maar wat is die auto snel. We zijn als 10de

gestart, naar de 6de plaats. In een bocht achterop
met en na remactie breekt de achterkant van de
auto uit! 8ste plek, maar gauw hersteld en toch
als 7de gefinished! SUPER race gehad! Morgen
weer race 2 en 3!

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

FARMTRANS RACING
Coureur:
Auto:
Seizoen:

Jan Rozendaal
Datsun 240Z
2

Race 2 – Helaas moeten we al snel opgeven! Het
bekende euvel van een paar races terug speelt
week op. Het andere boutje, dat de venturi op zijn
plek houdt, was uit de carburateur getrild. Gelukkig
was Jack er weer om het één en ander “te lenen”,
zodoende kunnen we toch deelnemen aan race 3
om 17:00 uur.

Race 3 – Tja, nu moesten we dus achter aansluiten!
ste
de
Vanaf de 28 positie naar de 11 en dan begint het
te regenen. Gelukkig was het goed besluit om op
intermediates van start te gaan en we kunnen ons
de
terugvechten naar een mooie 6 positie!
Resterende kalender 2015
HGP Zandvoort 2015  28 en 29 augustus 2015
Westfalen Trophy 2015  23 en 25 oktober 2015
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/asr/

