Racing Team: “AUTO SERVICE ROZENDAAL”
Datum:
Locatie:
Klasse:

8 september 2016
Circuit Assen
DNRT / SuperSport / Seizoen 7

Auto:
Coureur:
Monteur:

Nissan 300ZX / 370Z
Jan Rozendaal
Klaas van Etten

Coureur Jan zelf aan het woord:
Assen voelt altijd een beetje als buitenland, lange reis en je komt er vaak mensen tegen die je anders nooit ziet. Op
deze donderdag morgen gaan Klaas en Ik al vroeg op pad. Deze keer zijn we op elkaar aangewezen om de dag in
goede banen te leiden. De Nissan doet het eigenlijk het hele jaar al probleem loos op een uitstapje in de grindbak
tijdens race dag op Zandvoort na, maar dat was mijn fout. Het is prima zomers weer dus alleen de slicks hoeven
maar uitgeladen worden. Helaas hebben we in de supersport weer een klein veld, maar de kans is daarom groot dat
de supersport en sportklasse samengevoegd worden. In de sport zijn er overigens een aantal die inde achterhoede
van de supersport goed mee kunnen komen.
Tijdens de vrije training tellen we een zevental auto's en met een tijd van 157.365 kom ik mooi als 3e door. De
kwalificatie bepaald de start opstelling dus het moet beter. De top 2 is al het hele jaar niet bij te houden, maar met
een nieuw persoonlijk record van 156.768 sta ik op de 2e rij en pak ik mooi de 3e plaats.
1ste Manche: De organisatie heeft bepaald dat we samengevoegd worden met de sport en daardoor meer tijd
hebben en een race krijgen van 14 ronden. Ik start van de 2e rij en kan bijna voor de 1e bocht de kop pakken, maar
dan komt het vermogen van de koplopers en moet ik me tevreden stellen met de 3e plaats. Ik heb heel de race
moeten knokken om een splinternieuwe BMW 235 i twin turbo voor te blijven en ben dus heel tevreden met de 3e
plaats.
2de Manche: Race 2 was bijna een kopie van race 1. Had meerdere gevechten met BMW’s. Moest alleen een dikke
M3 voor laten gaan en finishte nu als 4e met een zeer acceptabele ronde tijd van 157.038.
Weer op het podium, nu de beker en de bloemen voor de 3e plaats overall.

Volgende en DNRT race is op Zolder 13 oktober
2016.
Kom ook eens kijken of volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/belinda.rozendaal
Voor meer informatie of sponsoring: Jan
Rozendaal 0186 662722 Email:
info@autoservice-rozendaal.nl

