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

16 oktober 2016
Circuit Park Zandvoort
DNRT / SuperSport / Seizoen 7

Auto:
Coureur:
Monteur:

Nissan 300ZX / 370Z
Jan Rozendaal
Klaas van Etten

Coureur Jan zelf aan het woord:
Laatste race van het seizoen en altijd de leukste met de huldiging van de klasse kampioenen. Het Team is weer
compleet en er zijn ook een aantal fans bij ons in de pitbox te vinden. Het is voor oktober prachtig weer. Ik heb mijn
laatste goede slicks bij mij, maar toch besluiten we deze in de vrije training te sparen en weer op Toyo's naar buiten
te gaan. Deze keer zijn er 9 collega's en na de kwalificatie zullen we weer bij de sportklasse worden gevoegd. Ik
eindig met een 5e tijd in 200.225 niet eens zo slecht, maar daar ging het niet om. De kwalificatie moet en gaat een
stuk beter. Op slicks pers ik er een rondje van 156.811 uit wat goed is voor de 2e startrij en de 4e plaats.
Race 1, weer een goede start, even 2e maar tegen dit geweld zijn we niet opgewassen. Gewoon mijn eigen race
rijden. De Duitser met de 235i uit Assen was er ook weer en ik moet er alles uithalen om hem voor te blijven. Ronden
lang zie ik hem in mijn spiegel maar hij komt me niet voorbij. Daarom heel tevreden met de 5e plaats.
Race 2, ronden lang weer in gevecht met Duitser in zijn BMW, maar nu zijn de rollen omgedraaid en ben ik de
achtervolger. Twee ronden voor het einde rem ik hem uit in de Audi S bocht en is hij gezien. Ik pak weer de 5e plaats,
maar het voelt als een overwinning. Na de race komt hij naar mij toe om mij te bedanken voor een geweldig
sportieve en schadevrije middag. Het respect is wederzijds en ik hoop dit volgend jaar meer mee te maken.
Het hoogte punt komt toch als laatste, de huldiging der klasse kampioenen. Voorheen werden alleen de kampioenen
gehuldigd, maar nu de top 3. En wat blijkt Team ASR raming is in seizoen 2016 3e geworden in de Supersport klasse
DNRT. Een hoogtepunt wat niet zomaar te verbeteren valt en daarom ook het moment om de NISSAN 370ZX met
pensioen te sturen!
Na 7 seizoenen vele hoogtepunten behaalt, zoals winst Op Spa-Francorchamps, promotie naar de hoogste
supersportklasse, en nu 3e in het kampioenschap. Niet omdat het de snelste auto is, maar wel een heel
betrouwbare.
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

