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IKDB Motorsport - Maandmail Oktober
Beste,

  
Maanden zijn net racewagens.... Ze vliegen voorbij :)

 In deze editie willen we met  name terugblikken op de race in Brands Hatch en vooruit blikken op het
programma de komende maanden.

  

  
Brands Hatch

 Ik denk dat velen van jullie het via Social Media al hebben meegekregen dat de race in Brands Hatch
een unieke was. Op zaterdag wisten we de race op onze naam te schrijven in moeilijke en wisselvallige
omstandigheden. Op zondag zijn we na een prachtstrijd met JR teamgenoot Bas Schouten op een 2e
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stek geeindigd. Ik heb al vaker aangegeven dat beelden meer zeggen dan woorden maar deze keer is
het erg ver gegaan. Ik zal hieronder wat zaken uit de Social Media toelichten:

  
- Eigen gemaakte compilatie is inmiddels 11.600 keer bekeken!! Een absoluut record wat dat betreft.
Kijk hier voor die onboard beelden

 - Ook de Supercar Challenge heeft een kort stukje uit het gevecht gepost en die is inmiddels al 5.990
keer bekeken. 

 - Uit de uitzending van RTL 7 heb ik alles waar wij in voorkomen opgeknipt. Erg gaaf om te zien en dat
vond de commentator ook. Check hier het filmpje wat echt de moeite waard is mocht je dat nog niet
gezien hebben.

  
Hieronder wat screenshots van Facebook. Vele weergaven, veel gedeeld en veel leuke reacties.

 De Social Media draagt echt bij in het bereik van een grote doelgroep.
  

  
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMIjuZLpEbU
https://www.youtube.com/watch?v=UZ_Va11Sou4&t=1s
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Nurburgring

 In Brands Hatch hebben we dus echt goede zaken gedaan voor het kampioenschap en zijn we
gestegen naar weer een derde positie in het klassement.

 Het geluk was afgelopen weekend op de Nurburgring niet aan onze zijde en zijn we weer een plekje
gedaald. Mark en Pieter bemande de #123 M4 Silhouette. Pieter had op de vrijdag een aardige touche
in de bandenstapel waardoor we kostbare tracktime verloren. Tevens liep Pieter tijdens de crasheen
blessure op aan zijn ribben en dat maakt racen niet gemakkelijk. Op zaterdag vielen we uit met een
defect gaspedaal, cruciaal in deze sport ;)

 Op zondag hebben Mark en Pieter een sterke inhaalrace gereden maar kwamen helaas niet verder dan
P4.

  
 Sponsordag 25 november

 Alle sponsors hebben inmiddels een uitnodiging per post en in de email gehad voor 25 november.
Graag ontvangen wij respons of je erbij bent. Overige genodigden ontvangen ook persoonlijk nog de
uitnodiging. Deze is hier digitaal te vinden.

 Twee weken geleden hebben we de locatie al aardig getest :) Zorg dat je erbij bent op 25 november.
  

Agenda IKDB Motorsport
 Het wordt nog een erg druk najaar voor ons team. Zo staan de Finale Races (Assen) van de Supercar

Challenge nog op het programma in het weekend van 21 en 22 oktober. Tevens zal ik op 15 oktober
een 10-uurs race rijden met sponsors SDW Shipping en Switch Energy op Zandvoort

  

http://images.homingpigeon.nl//userfiles/library/39/Uitnodiging_Sponsordag_seizoen_2017.pdf
http://www.sdwshipping.com/
https://www.switchenergy.nl/
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Geplande BMW Clinics
 - 25 oktober: Spa Franchorchamps

 - 5 november: Zolder
 - 9 december: Zolder
  

Voor 2017 kunnen de BMW Clinics niet meer worden geboekt. Zodra de kalender van 2018 bekend is
zal ik deze met jullie delen. Uiteraard kun je al wel aangeven of je een keer zelf achter het stuur wilt
kruipen. De eerste aanmeldingen stromen alweer binnen hiervoor en we hebben beperkte
mogelijkheden.

  

  
Geplande Kart Clinics

 - 19 oktober Kart Clinic B!! Hier hebben we nog 4 vrije plekken dus ik hoor graag wie hieraan wilt
deelnemen

 - 23 november Kart Clinic A: 8 vrije plekken
 - 14 december Kart Clinic A: 8 vrije plekken
  

Hierbij het fotoverslag van de afgelopen maand:
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 Vanuit pitbox
  

 

 Podium @ P1
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 Short cut @ blind corner
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 Bas, 'Kudos' Hans en Koen
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 Kart Clinic Renova
  

http://www.renova.nl/
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 Just cool
  

 Veel hoogteverschil op Brands Hatch!
  

http://www.renova.nl/
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 Leading the pack just before lights go to green!
  

Tot de volgende maand weer.
  

Met sportieve groet,
  

Koen & Mark
 IKDB Motorsport

  

http://www.ikdb.nl/
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