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Beste lezer,
Afgelopen woensdag was de vijfde racedag van de First
Electro League. Vroeg in de morgen vertrokken wij weer
naar Berghem om er daar weer een mooie dag van te
maken. Het was de een na laatste racedag van het
seizoen en dat betekent dat we voor de volgende
racedag onze sponsoren weer zullen uitnodigen om
onder het genot van een hapje en een drankje een kijkje
te komen nemen bij de racedag. Meer hierover leest u in
deze nieuwsbrief. Want in deze nieuwsbrief komen de
volgende zaken aan bod:


Vijfde racedag van de First Electro League



Uitnodiging voor de laatste racedag

Namens het hele team en mijzelf wens ik u heel veel
plezier bij het lezen van deze gloednieuwe en weer
goedgevulde nieuwsbrief van het Superkart Team
Velsen.
Roy Metselaar

Teammanager & PR
Contact:
Website:

www.superkartteamvelsen.nl
Email:

superkartteamvelsen@ziggo.nl

Gymnasium Felisenum:
Van Hogendorplaan 2
1981 EE Velsen-Zuid
Tel: 0255 54 57 10

Technisch College Velsen:
Briniostraat 12
1971 HM IJmuiden
Tel: 0255 54 69 00

De vijfde racedag
Woensdag 25 mei reisden wij af naar Berghem
voor de een na laatste racedag van het seizoen
2015-2016 van de First Electro League. Uiteraard
gingen wij net als afgelopen maand weer met
beide scholen naar de racedag.
Nadat de organisatie twee keer was afgeweken
van het hanteren van de regularity als
kwalificatie voor de tweede race, reden we nu
eindelijk weer een regularity. Nadat coureurs
Rico Haarbosch en Stijn Handgraaf eerst een
referentietijd hadden neergezet, was het
vervolgens aan hen om drie rondes zo dicht
mogelijk bij deze tijd te rijden. Dit lukte Rico erg
goed, hij eindigde op de derde plek en Stijn
eindigde uiteindelijk op de zevende plek.
Nu waren de start plekken bekend en konden
we ons opmaken voor de grote race na de
lunchpauze.
Tijdens deze race lieten onze vier coureurs
(Tijdens de pitstop deden beide scholen een
rijderswissel en zo kwamen:Kim Matthieu en
Jesse Tissing, ook in actie) geweldig rijderswerk
zien. Het Felisenum knokte zich geweldig terug,
zij wisten een zevende positie om te zetten in
een derde positie. En ook op de rijders van het
Technisch College Velsen was helemaal niks aan
te merken, zij eindigden uiteindelijk op een
vierde plek.

Uitnodiging voor sponsoren
Afgelopen jaar kwam het in ons op om speciaal
voor de laatste racedag onze sponsoren uit te
nodigen, om hen zo op deze dag van dichtbij te
kunnen laten zien wat wij allemaal met hun
geweldige bijdrage kunnen bewerkstelligen.
Ook dit jaar zullen wij dit doen. Mocht u
geïnteresseerd zijn om van deze gelegenheid
gebruik te maken, dan vragen wij u dit voor 15 juni
te laten weten. (dit, i.v.m. het inkopen van een
hapje en een drankje)
Door ons een mail te sturen naar ons email adres:
superkartteamvelsen@ziggo.nl, met daarin de
naam van uw bedrijf en het aantal personen
waarmee u wilt komen, heeft u ons voldoende
geïnformeerd. Wij zien u hopelijk op 22 juni te
Lelystad!

Dit waren resultaten waar wij, zoals u zult
begrijpen, ontzettend tevreden mee waren.
Volgende maand op 22 juni in Lelystad zullen wij
voor het laatst dit seizoen in actie komen, ook
dan hopen wij dit soort resultaten neer te
kunnen zetten.
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Twee scholen, één Team

