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IKDB Motorsport - Maandmail November
Beste

  
De finish vlag van het seizoen 2017 is gevallen tijdens de Finale Races op het TT circuit van Assen.
We hebben het seizoen met een overwinning weten af te sluiten en zijn daardoor op de valreep 3e
geworden in het kampioenschap!

  
Finale Races Assen

 Helaas speelden we dit jaar geen rol meer voor het kampioenschap maar we konden nog wel het eind
podium bereiken. We moesten alles op alles zetten en een beetje geluk hebben dat de concurrentie
wat punten zouden laten liggen. Met een tweede plek op zaterdag en een overwinning op zondag
hebben we de 3e plek in het kampioenschap weten veilig te stellen. 
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 Concentreren ja ;)
  

- Kijk hier voor de gave onboard beelden vanuit de drie BMW M4 Silhouettes, edited by FILMR
 - Kijk hier naar de beelden van RTL7

 - Klik hier voor de uitslag van de race
  

Sponsordag 25 november
 Hierbij nogmaals digitaal de uitnodiging voor de Sponsordag te Weeze 25 november. Mocht je je als

sponsor nog niet hebben aangemeld dan hoor ik dat graag uiterlijk komende week. Overige
genodigden ontvangen komende week persoonlijk een uitnodiging per mail / telefoon.

  
IKDB Uitje

 Jaarlijks gaan we met alle vrijwillgers van IKDB een dagje op pad. Ditmaal hebben we de hoofdstad
onveilig gemaakt door lekker de toerist uit te hangen in eigen land :)

 IKDB zou zonder de hulp van deze mannen nooit op deze manier kunnen bestaan. We kennen elkaar
allemaal al heel lang en we hebben een belangrijke gemeenschappelijke passie, de racesport! Een
unieke groep die hopelijk nog lang op deze manier verder kan gaan.

  

https://www.youtube.com/watch?v=dxY9kaQ19iU&feature=youtu.be
http://www.filmr.nl/#portfolio
https://www.youtube.com/watch?v=p35i_RWpvVs&t=1844s
http://www.supercarchallenge.nl/userfiles/library/2017/10_finale_races/supercar_challenge_-_race_2_-_per_class.pdf
http://images.homingpigeon.nl//userfiles/library/39/Uitnodiging_Sponsordag_seizoen_2017(1).pdf
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 Tja....
  

BMW Race Clinic Spa
 Donderdag de 25e hadden we weer een mooie clinic staan op het circuit van Spa Franchorchamps.

Dat circuit is sowieso nooit een straf om rond te mogen scheuren. We hadden 2 clinic auto's bij ons
en daarnaast hadden we o.a. de beschikking over een BMW 130M en een Radical met zeer
indrukwekkende specificaties; 480pk, 750kg en 10.500RPM. Het was werkelijk ongeloofelijk om hierin
te mogen sturen. Met deze racewagen reden we de zogenaamde taxiritten en konden de relaties er
dus naast zitten! Het was zelfs voor een aantal IKDB instructeurs een ongeloofelijke ervaring om
ernaast te zitten. Wat een power en wat een wegligging :)

  

 Radical 480pk, 750kg en 10.500RPM
  

 
 
Verder zijn we momenteel ontzettend druk met het voorbereiden van het Sponsorfeest op 25
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november. De plannen aan het schrijven voor het nieuwe jaar en dat begint al leuke vormen aan te
nemen. Ook verzorgen we de jaarlijkse sponsordag van Eric van den Munckhof voor een man of 75.
Dus we hoeven ons zeker niet te vervelen!

  
Overig foto's:

  

 IKDB BMW's groeten Audi Motorsport
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 Die Radical kost el wat energie ;)
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 Clinic @ Spa
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 @Startgrid
  

 Op 15 oktober heb ik samen met sponsors SDW en Switch Energy een 10-uursrace gereden
  

Tot de volgende maand.
  

Met sportieve groet,
  

Koen & Mark
 

http://sdwshipping.com/
https://www.switchenergy.nl/
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IKDB Motorsport
  

  
 
 
 
 
 

IKDB Website | afmelden voor nieuwsbrief

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