
   

 

 

BMW M235i Racing Cup – Teaminfo Press & testday 2016 

 
Beste teams, beste piloten, 
 
 
Donderdag ek 24 maart 2016 is het zover!   Dan gaat het raceseizoen officieel van start met onze press & 
testday die doorgaat op het Circuit van Zolder. 
 
We hebben voor de aanwezige BMW teams de boxen 11 t.e.m. 17 gereserveerd. 
 
Voor de teams die zich voor het ganse seizoen hebben aangemeld, hebben wij alvast in de inschrijving voor 
de namiddagsessie (13u-16u55) voorzien.  
 
Kunnen jullie ons per kerende jullie aanwezigheid bevestigen en voorziene uur van aankomst zodat wij de 
nodige schikkingen kunnen treffen om van deze dag een succes te maken ? 
 
Testen: 
 
Tijdens deze testdag kunnen jullie kennis maken met de upgrade 2016.  Alvorens op de piste te gaan dient de 
software van uw wagen aangepast te worden naar aanleiding van het nieuwe remsysteem.  BMW Motorsport 
is dan ook de ganse dag aanwezig en zal vanaf s’ochtends van start gaan met het programmeren van de 
aanwezige racewagens. 
 
Dunlop Motorsport is ook aanwezig en jullie kunnen nieuwe banden aanschaffen en laten monteren. 
 
De Dunlop Motorsport service is voorzien van 9u tot 14u 
 
Press: 
 
Tijdens deze dag zullen we het nodige fotomateriaal en videomateriaal kunnen verzamelen.  We voorzien ook 
in de BMW-boxen een locatie waarbij we van elke aanwezige piloot een foto kunnen nemen voor de website. 
 
Teammeeting – informatieronde: 
 
Tijdens de middagpauze (12u – 13u) willen we u graag uitnodigen voor een broodjeslunch waarbij we jullie het 
nieuwe seizoen zullen toelichten.  
 
Op deze testdag kan u uiteraard de ganse dag bij ons terecht met al uw vragen voor het nieuwe seizoen. 
 
Timing: 
 
Vanaf 9u00: Installatie in de boxen 11-17 + programmatie nieuwe software 
09.00 – 14.00: Dunlop Motorsport Service (achter de boxen) 
12.00 – 13.00: Broodjeslunch en voorstelling 
13.00 – 16.55: Testmogelijkheid op circuit  
 
Tot donderdag, met sportieve groeten. 
 
 
Het BMW M235i Racing – support team 


