Langs deze weg het eerste exemplaar van de
Dutch Truck Racing nieuwsbrief. Op deze
manier willen wij onze leden, sponsoren en
geïnteresseerden op de hoogte brengen van
nieuwtjes binnen de vereniging.

Wist u dat….

DTR officieel lid van KNAF is.

Het bestuur DTR

Paasraces op CPZ
Na heel veel voorbereidingen was het op 15/16 april dan eindelijk zover, de Paasraces !
Voor iedereen een spannend moment om de trucks weer in actie te zien op het circuit van
Zandvoort.
Niet alleen voor het bestuur zijn het hele drukke dagen/ weken geweest, ook voor de
deelnemende teams was er nog heel veel werk te verzetten.
Neem bijvoorbeeld team Kreeft die beide racetrucks onderhanden hebben genomen.

Einduitslag paasraces
Er is enorm hard gewerkt bij Team Kreeft en ze zijn er in geslaagd om een auto op tijd
klaar te krijgen voor de paasraces. De Daf van Björn Tijhuis werd helemaal opnieuw op‐
gebouwd en zo kon hij tijdens de paasraces voor het eerst van start gaan. We hopen ook
dat de Scania van Jos Scholten bij de finaleraces in oktober op startlijst staat.
Ook mochten we tijdens het weekend ons Belgische lid Sebastien Delchambre verwelkomen.
Voor Sebastien was het ook zijn allereerste race en daar kwam nog bij dat zijn eigen racetruck
nog niet klaar was. Gelukkig heeft Sebastien een mooie MAN kunnen huren zodat hij toch aan
de start kon verschijnen.
Met zijn allen!
Dat de teams op de baan elkaars rivalen zijn, maar naast de baan
een grote familie, bleek ‘s avonds maar weer eens.
Er werd bij verschillende teams nog hard gewerkt, en zo kwam er
rond de klok van 22.00uur nog een stuurhuis voorbij gereden
om een collega team uit de brand te helpen!
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Ook waren er twee teams die dit weekend de nieuwe team kleuren presenteerden;

Einduitslag Paasraces
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Werner Lenz
Cees Zandbergen
Erwin Kleinnagelvoort
Frans Smit
Rodi Smit
Jan van Holland
Marco Donk
Rian van Koeveringe
Sebastien Delchambre
Björn Tijhuis
Ferry van Drunen

Al met al een erg geslaagd weekend!
Als er nieuws is welke gebruikt kan worden in een nieuwsbrief, kunt u deze sturen naar
info@dutchtruckracing.nl t.a.v. Nieuwsbrief.
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Verder kunnen we nog met trots mededelen dat we een nieuwe sponsor hebben gevonden
die de DTR wil steunen;

Einduitslag Paasraces
1. Werner Lenz
2. Cees Zandbergen
3. Erwin Kleinnagelvoort
4. Frans Smit
5. Rodi Smit
6. Jan van Holland
7. Marco Donk
8. Rian van Koeveringe
9. Sebastien Delchambre
10. Björn Tijhuis
11. Ferry van Drunen

Geïnteresseerd!
Indien u interesse heeft om
DTR te sponsoren, kunt u eens een kijkje
nemen op onze website;
www.dutchtruckracing.nl

Of stuur een mail naar;
info@dutchtruckracing.nl

DTR 2017‐01

3

