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IKDB Motorsport - Maandmail Juli
Goedemorgen,

  
We zitten midden in het raceseizoen en de agenda staat vol met race events en clinics. Afgelopen
maand was ronde 3 in het kampioenschap, de Spa Euro Races. Een veel bewogen weekend met een
mooie 2e plek op zaterdag en een schuiver op zondag... 

  

 BMW M4 train
  

Spa Euro Races
 Het verslag van deze race is te vinden op onze website, klik hier voor het complete verslag

 En hier de spectaculaire onboard beelden inclusief de crash.
 Ook zijn we veel in beeld geweest op RTL 7. Een mooie combinatie van on- en offboard beelden

aangevuld met interviews. Klik hier voor de uitzending
 

http://www.ikdb.nl/component/content/article/24-nieuws/293-verslag-spa-euro-races.html
https://www.youtube.com/watch?v=TrWPWeDkz3E
https://www.youtube.com/watch?v=S6lELYOIFbE
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De onboard beelden waren erg hot op Facebook met meer dan 6.600 views...

  

 
Screenshot Facebook

  

 Front schade (lijkt heftiger dan het is) Maar blijft ontzettend zonde :(
  

IKDB Kart Cup
 Op 17 juni hebben we, de inmiddels traditionele, IKDB Kart Cup georganiseerd. Een

ontzettend leuk race format met zeer goede rijders aan de start. Een mix van (ex)
autosport en kart kampioenen aangevuld met snelle mannen die het karten gewoon
leuk vinden. De races verliepen zonder al te veel haantjes gedrag dus de sfeer was top
:)

 In 2018 gaan we deze uiteraard weer organiseren.
  

https://www.facebook.com/koen.bogaerts.3/videos/pcb.1389488291139770/1389484031140196/?type=3&theater
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 Het was gezellig met 60 karters aan de start
 

 Bart van Delft is blij :)
 

BMW Race & Kart Clinics
 Het clinic seizoen is in volle gang en we waren in juni dan ook 2x te vinden op het

circuit van Spa Franchorchamps. Op 2 juni waren we o.a. met relaties van Inquisitive.
Op 11 juni waren het de gasten van Van der Pol Bedrijfskleding. We stonden in de
historische F1 pitboxen wat een prachtig uitzicht geeft op Eau Rouge.

Wat betreft de Kart Clinics staat er nu nog 1 op de planning en daarna gaan we de
zomerstop in. Nieuwe data voor na de zomerstop volgen snel. Uiteraard is het ook
mogelijk om in overleg een datum te plannen.

  

http://www.inquisitive.nl/
https://www.vdpbedrijfskleding.nl/
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 Clinic @ Spa
 

Zolder Superprix
 Het eerstvolgende raceweekend staat gepland op 15 en 16 juli op het circuit van

Zolder. We staan nog steeds 5e in het klassement dus zullen we aan de bak moeten
om in ieder geval de top 3 te bereiken.

@Sponsors
 Mocht je deze race willen bijwonen dan hoor ik het uiteraard graag. We kunnen alle

support goed gebruiken en daarnaast is het heel mooi programma met o.a. de TCR
Benelux en de BOSS GP (F1 auto’s met nog de mooie herrie J Zie onderstaand het
tijdschema.
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Het daarop volgende event zijn de Gamma Racing Days in het eerste weekend van
augustus. Jaarlijks komen hier zo’n 100.000 racefans op af. Dus ook hier hoor ik
graag wie er bij wilt zijn.

  
Fotoverslag

  

 100 ronden bachelor race >> Alec Luyendyk (rechts van Koen) is married yesterday
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 No words needed :)
  

 
 

  
Podium met o.a. Bas Schouten, Wim Koeten, Roxanne Mols, Brian Kinsbergen en
Johan Theunissen en Robert de Graaff
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 Indoor Kart Clinic met 30 graden toch een beetje outdoor :)
  

 Fietstraining met Erik (Orange Chiptuning) en Arie jr.
  

http://www.orangechiptuning.nl/
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 Dagje trappen met echte skelters :)
  

 Circuit de Spa Franchorchamps
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 100 rondenrace met hoofdsponsor SDW Shipping
  

http://www.sdwshipping.com/
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 Podium Spa
  

Toplocatie om aan de maandmail te werken :)
  

  
We genieten 1 weekje van vakantie. 

 Volgende week stuur ik de informatie naar alle aanwezigen voor de Zolder Superprix.
  

 

Met sportieve groet,
  

Koen & Mark
 IKDB Motorsport

 

http://www.ikdb.nl/
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