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IKDB Motorsport - Maandmail Augustus
Beste,

  
In juli stond de Zolder Super Prix op het programma. Tevens hebben we met o.a. F1 presentator Rob
Kamphues deelgenomen aan een 100 ronden race en hebben we weer 8 mannen wat sneller kunnen
maken in Zaltbommel met de Kart Clinic. Tevens hebben we een mooie fotoshoot gedaan. Hier
meteen de link naar de foto's in hoge resolutie! 

  

 Fotoshoot rechte stuk circuit Zolder
  

Zolder Superprix
 Met een overwinning en een 3e positie zijn we een plekje gestegen in de ranking. We betreden

momenteel P3 in de tussenstand om het kampioenschap. 
  

https://wetransfer.com/downloads/58b1cc8f093f14a63afcde96b30ae33e20170802155744/873af644a90029c5068ad4db56b048a220170802155744/a5362e
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Op de zaterdag hadden we vooral te strijden met Porsche 991 coureur Roger Grouwels. Wegens een
te korte pitstop kreeg hij een Drive Through Penalty aan zijn broek waardoor wij de overwinning niet
meer uit handen konden geven.

  
De race van zondag zou natuurlijk alweer wat lastiger gaan worden omdat we door de overwinning 15
extra seconden moesten stilstaan. En concurrenten Bas en Ward (eveneens met een M4 als
strijdwapen) hadden nog wat goed te maken na hun technische problemen tijdens race 1 van het
weekend. Tijdens de race van zondag had Mark een superstart een schoof een plekje door. Vooraan
ging Bas erg hard en liep iets uit. Mark had het vol aan de stok met Roger Grouwels waardoor Bas
nog iets verder weg kon lopen… Uiteindelijk kwam Koen als 2e de baan op na de stops en na een
paar rondens vechten met de Porsche kon Roger de 2e plek opeisen. Zodoende hadden we wederom
een podiumplek maar wel op treetje 3.

  
Klik hier voor de uitslagen 

 Klik hier voor de uitzending op RTL 7 waar we veel aan bod komen! 
 Klik hier voor de onboard beelden 

  

 Podium @ Zolder
  

Komend weekend de Gamma Racing Days
 Klik hier voor meer informatie

 Wil je ons komen supporten dan hoor ik dat uiteraard graag zodat ik de benodigde kaarten kan
bestellen en rekening kan houden met de catering. Meer informatie is te vinden die ik vorige week
vrijdag heb gemaild naar alle sponsors.

  
Rememder Max zijn donuts?? >> https://www.youtube.com/watch?v=TDNkOpbvFUM 

  
Renova

 Onze sponsor Renova, BMW en MINI dealer, is erg actief met nieuwsbrieven en Social Media omtrent
onze race activiteiten. Alle sponsors plukken natuurlijk hier de vruchten van mee want vele foto's
worden geliked en gedeeld. Mede doordat Renova een krachtig merk is, met name in zuidelijke
omgeving van Nederland. Ook zijn er via de nieuwsbrief 40 VIP tickets verkocht onder de klanten.
Deze kwamen ons allemaal aanmoedigen tijdens de Zolder Superprix. Ook voor de Gamma Days
komen er weer een hoop gasten van Renova. Klik hier voor een voorbeeld van de nieuwsbrief zoals
Renova deze opstelt.

  

http://www.supercarchallenge.nl/userfiles/library/2017/8_zolder_superprix/supercar_challenge_-_all_results.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=t-p8KPsTwxg
https://www.facebook.com/koen.bogaerts.3/videos/vb.100002358378964/1424010861020846/?type=2&theater
https://www.gammaracingday.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=TDNkOpbvFUM
https://www.renova.nl/
https://relation.dm-email.nl/renova/webversion/publicationGuid/5d53d651-c17c-e57f-68bc-7d5e4b43b43b/recipientGuid/733bbbd7-0696-dbb3-ab14-cf57423fedf7
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Vrije inschrijvingen Kart Clinic

 Na een korte zomerstop is het weer mogelijk om je in te schrijven voor de Kart Clinics. Aanvang is
19:00 uur op de kartbaan van Zaltbommel.

  
- 24 augustus Kart Clinic B!! Voor de gevorderden!!

 - 21 september Kart Clinic A
 - 19 oktober Kart Clinic A

 - 23 november Kart Clinic A
 - 14 december Kart Clinic A
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 Inschrijven dus :)
  

 Uitleggen hoe het allemaal werkt...
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 Fotoshoot 
  

 Driving Chicane ;)
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 Karten met o.a. Rob Kamphuis en Carlo Hoevenaars
  

 Veel actie tijdens de pitstop. Kijk de onboard video voor inside actie
  

https://www.facebook.com/koen.bogaerts.3/videos/vb.100002358378964/1424010861020846/?type=2&theater
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 Nice ass :)
  

 Fotoshoot
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 Opnames RTL 7, close up!
  

 
Tot de volgende maand.

  
Met sportieve groet,

  
Koen & Mark,

 IKDB Motorsport
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=t-p8KPsTwxg
http://www.ikdb.nl/
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IKDB Website | afmelden voor nieuwsbrief

http://www.ikdb.nl/
javascript:alert('Deze functionaliteit is niet mogelijk in de preview')
http://www.blueberry.nl/

