De eerste van het jaar….
Na een lange winter waarin onze Delta een enorme update heeft ondergaan. De eerste
mooie lentedagen hebben alweer achter de rug en ondertussen zijn er dit jaar al twee
Nederlandse rally’s verreden, waarvan er één voor het Historic kampioenschap mee telt.
Voor deze Zuiderzee Rally waren we helaas niet op tijd klaar. Maar aankomend weekend
mogen we onze eerste rally van 2019 gaan rijden!
Wat is er deze winter namelijk allemaal aangepast aan onze Delta? Een opsomming
hieronder:
-

Divers laswerk verricht aan de carrosserie (nog gevolgschade crash vorig jaar)
Alles netjes in de lak gezet
Oude kabelboom stroomvoorziening vervangen door een uitgedunde versie
waardoor minder kans op storingen
Nieuw dashboard
Meters vervangen door digitaal display
Oude zekeringen vervangen door switches
Nieuwe verwarmde voorruit
Carbon voetsteunen
Nieuwe 6-punts gordels (met dank aan de Service-World.nl)
Nieuwe intercom (opnieuw dank aan Service-World.nl)
Gereviseerd stuurhuis
Gereviseerde dynamo
Uitgelijnd
Diverse verbeteringen onder de motorkap.

En waarschijnlijk hebben we nog enkele dingen gemist. Het was ook zoveel. Hiermee staat
de Delta er weer helemaal fris bij. Alleen de nieuwe versnellingsbak en het aangepaste
voordifferentieel zijn nog niet beschikbaar. Als het goed is, hebben we die wel binnen en
gemonteerd voor de ELE rally per 24/25 mei. Zet ook deze datum alvast in je agenda!!

Morgen (woensdag) gaan we de servicebus laden. Op vrijdagavond gaan Jef en Edith de
eerste proeven verkennen. Op zaterdagmorgen zullen we met het hele team richting
Barneveld vertrekken. Het is dan de bedoeling dat Jef en Edith de resterende proeven
verkennen. En het serviceteam gaat dan de service opbouwen en de Delta ter keuring
aanbieden.
De gewone rally start om 11:51. En de Historic Rally een uurtje later. We starten met
startnummer 6. Dat betekent dat de onderstaande tijden +5 minuten voor ons gelden. Dus
onze starttijd zal waarschijnlijk dus 12:54 zijn (12:49 + 5 min).

We rijden dus een bouclé van vier proeven. Hebben daarna een service van 25 minuten. En
daarna rijden we een bouclé van drie proeven. Hierna nog een service van 25 minuten en
dan nog eens de laatste twee proeven.

In de Historic rally hebben 26 equipes ingeschreven. Met een aantal zeer competitieve
auto’s. We zullen onze Delta dus flink de sporen moeten geven om mee te doen voor de
topposities. Echter vorig jaar hebben we een forse schade opgelopen in deze rally. En we
zullen zeker risico’s mijden om nogmaals forse schade op te lopen. Fingers crossed dus!!
De service is gelegen op Industrieterrein Harselaar aan de Harselaarseweg, 3771 MA
Barneveld. De proeven zijn gelegen in Barneveld (KP 1), Putten (KP 2) en Nijkerk (KP 3).
Mocht je zaterdag willen komen kijken en je hebt vragen, bel dan met Pim de Leijer (06 2251 1418).
De koffie en wat lekkers staat klaar vanaf een uur of half tien. We zullen jullie via onze
facebooksite op de hoogte houden. En ook zijn we sinds kort te vinden op Instagram. Dit
laatste is nog wel nieuw voor ons, dus wellicht dat dit nog wat onwennig is …

