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3de manche van het VAS Kampioenschap in Maasmechelen
Het rallycross-seizoen ziet er dit jaar een beetje anders uit. Het zou een kampioenschap worden op één omloop
maar dan kreeg men toch toestemming om een manche te houden op Glosso en zo werd de sleur wat doorbroken.
Terugkeer dus naar de Duivelsberg voor deze derde manche van het regionale kampioenschap. Op Duivelsberg primeren snelheid en tactiek, dat laatste is te danken aan de aanwezigheid van een Jokerronde. Benieuwd dus wie er
zijn voordeel gaat halen in functie van het VAS kampioenschap…
VAS klasse C (Promotie)
Stefan Thomassen won de openingsrace in Maasmechelen maar legde de Honda CRX in Arendonk op zijn dak.
Danny Kunnen greep zijn kans en stuurde zijn Toyota
Corolla vanop de pole naar de zege. Maar er zijn nog
andere kapers op de kust als het om de zege gaat op
Duivelsberg. Guy Vrachten haalde op Glosso een tweede
plaats en vergeten we vooral niet Yenthe Putzeys in de
Opel Corsa, merkgenoot Devlin Thijs en de Peugeot van
Eddy Vandepas. Allemaal rijders die staan te trappelen
om hun eerste zege van 2019 binnen te halen.
VAS klasse B (+1600cc)
Hier zal de strijd waarschijnlijk gaan tussen de snelle
BMW M5 van Andy Leysen en de verrassende Bart Goris
in de Chevrolet Kalos. Goris won de openingsrace, Leysen pakte de zege op Glosso. Maar als zij deze keer steken laten vallen dan lopen misschien wel Jef De Busser,
Dirk Mooren of Jonas Kemps weg met de zege…
VAS klasse A (-1600cc)
Na zijn openingszege in Maasmechelen ging Didier
Dexters door op zijn elan en scoorde met de Toyota
MR2 een nieuwe zege op Arendonk Toch zijn er enkele
stoorzenders binnen de perfecte wereld van Dexters. Zo
leek Wouter Desender met de Honda Civic het Dexters
moeilijk te gaan maken op Glosso, maar hij beknotte
zijn kansen met een koprol. Of moeten we Rens Van der
Linde vooraan gaan verwachten? Of de veteranen Jacky
Simons en Jean–Pierre Verstraeten?
Antwoord op zaterdag 20 juli op het Duivelsbergcircuit in
Maasmechelen.
De tussenstanden en alle info vindt u op:
http://www.duivelsbergcircuit.be
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