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RC Glosso, nog steeds op het korte circuit
Een uitgesteld tweede evenement voor het regionaal rallycross kampioenschap. Vergunningskwesties verdaagden de voorziene Herdenkinsprijs Willy Sneyers naar zondag 3 juni,
weliswaar op het korte circuit. Dat had ook zijn
voordelen want het weer was prachtig in dit
prille juni-weekend.
Klasse C (Promotie): Loodts bevestigt
Voor Rudi Loodts zijn het tegenwoordig hoogdagen.
De piloot uit Kasterlee rijdt momenteel de pannen van
het dak met de kleine Opel Corsa. In maart scoorde
hij al de zege op Duivelsberg en wie aan zijn kunde
moest twijfelen, hij deed dat op het Glosso circuit netjes over. In de reeksen reed hij tot tweemaal toe naar
de snelste tijd. Naaste achtervolgers Eddy Vandepas
en Wim Van Tiggelen, beiden op Peugeot 205, konden
er alleen maar naar kijken. In de finale nam Loodts
de beste start voor Van Tiggelen en bouwde stelselmatig zijn voorsprong uit. Even kwam Van Tiggelen
nog aandringen maar de snelle Corsa van Loodts was
een klasse te sterk. Net als in de openingsrace in
Maasmechelen gingen ook nu de twintig punten naar
Loodts voor Wim Van Tiggelen. Eddy Vandepas werd
als derde afgevlagd.
Klasse A (-1600cc): volle buit voor Dexters
Didier Dexters was verleden jaar al snel maar kwam
toen net dat beetje te kort om door te stoten naar
de podiumplaatsen. Op Glosso verslikte de Maasmechelaar zich in de eerste reeks met een slechte start
maar Dexters spurtte daarna tot tweemaal toe naar
de besttijd in de tweede en derde reeks. Het leverde
hem de pole op voor de A-finale. Even was er een valse start en moest de procedure worden overgedaan
maar daarna ging de snelle Toyota van Dexters er als
een haas vandoor gevolgd door de Honda Civic van
Benny Demandt en Davy Wynants in de Seat. Didier
Dexters won de race voor een knap rijdende Benny
Demandt. Wynants ging met het brons aan de haal.
“Ik had me geen betere race kunnen wensen vandaag. Stiekem was ik in de finale aan het hopen op
een foutje van de achtervolgers om alzo de voorsprong verder uit bouwen. En dat is me uiteindelijk
ook gelukt. Deze lijn doortrekken is natuurlijk ook

mijn doelstelling,” aldus een gelukkige Dexters.
Klasse B (+1600cc): Weltjens onverwacht naar
goud
De laatste jaren staat er geen maat op Jonas Kemps
in de klasse B, voor wagens met een longinhoud van
meer dan 1600cc. En Kemps gooide meer koren op die
molen met een zege in de openingswedstrijd in Maasmechelen. Maar Arendonk werd een andere zaak. De
Balenaar liet slechts een negende tijd klokken in de
eerste sessie om vervolgens in de tweede reeks het
decor op te zoeken. De droge omstandigheden waren
een kolfje naar de hand van Thomas Weltjens in de
Opel Corsa. De rijder uit Ellikom bouwde een nieuwe
krachtbron voor de kleine maar snelle wagen en dat
weerspiegelde zich in de chrono’s, die leidden naar
een pole in de A-finale. De kleine Corsa stond voor een
veld, volgepakt met BMW-geweld. Andy Leysen in de
BMW M5 en Johnny Geudens in een BMW E46 waren
net iets te ongeduldig en lieten een valse start optekenen. Bij de herneming ging Weltjens vol op het gas
om in een mum van tijd zowat een straatlengte voorsprong uit te bouwen op B finale winnaar Jan Driesen
en Dirk Mooren. Jan Driesen hield de deur dicht voor
een knap rijdende Dirk Mooren. Voor Weltjens was er
een verrassende zege. “Ik reed hier vandaag met een
kleine 2020cc onder de motorkap met slechts tweehonderd paarden. Winnen op deze manier was echt
buiten mijn verwachting natuurlijk.”
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Dexters Didier
Demandt Benny
Wynants Davy
Verstraten Jean-Pierre
Van Der Linde Rens

Klasse B

Toyota MR2
Honda Civic
Seat Ibiza
Toyota Corolla
Honda Civic

20
17
15
14
13

1
2
3
4
5

Weyltjens Thomas
Driesen Jan
Mooren Dirk
Leysen Andy
Severeyns Stijn

Opel Corsa
BMW Compact
Opel Astra
BMW M5
Opel Ascona
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Loodts Rudy
Van Tiggelen Wim
Vandepas Eddy
Kunnen Danny
Vliers Bjorn

Spektakel op Glosso...

en ook dat hoort bij Rallycross
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Opel Corsa
Peugeot 205
Peugeot 205 GTI
Toyota Corolla
Opel Corsa B GSI
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