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Het wedstrijdverloop
In de druivenstreek moet het wel warm zijn.
Ingebed tussen de Brusselse Ring en de E411
is het op de Slalom van Overijse net dat beetje warmer dan elders. Dat gaat ook op voor de
deelnemers op het parcours. ‘In de hitte van de
strijd’ heet dat dan. Warm of koud, het maakt
Dominique Van Kerckhove niets uit. Hij verzamelde zijn vierde zege van het seizoen, uit vijf
wedstrijden.
Het was echter Jos Bronckart die met zijn mooi geprepareerde Renault Clio het bal mocht openen op
een natte piste. Zijn 1:51.001 leek een referentietijd
te gaan worden, ook al omdat Dominique Van Kerckhove niet verder kwam dan een 1:54.053 op de VW
Polo. Naarmate de baan opdroogde zakten de tijden
en keerden de kansen.
Ook de tweede reeks leek verre van beslissend want
al dook Van Kerckhove in de 1:49.514, dan volgde
Bernard Wilmet op amper een halve seconde met de
Peugeot 104 in 1:50.063. Wilmet, die trouwens een
half oog hield op zoon Victor, die zijn slalomdebuut
maakte. Die zat in het peloton waar meerdere mensen mooie dingen lieten zien. Zo was er Christophe
Demuylder, uiteindelijk 12de op de Citroën Saxo in
klasse 4 “We halen echt het onderste uit de kan met
deze wagen”, aldus Christophe. Ook John Clement,
10de in de klasse 1 met de standaard-DAF Marathon
of Bjorn Verschaeve, met een persoonlijk beste positie op de Mini. “Lang over gedaan, veel problemen,
maar de wagen begint nu goed te werken”, zei Bjorn.
Jelrik Suffeleers haakte af. Hij laadde de Suzuki Capuccino op na reeks 3. “Geen goede reeks, ik kan
niet beter dan een 1:51. Het is niet echt een parcours
voor onze wagen”. Desondanks strandde hij nog aan
de voet van het podium. Jos Bronckart bekocht zijn
jacht naar het podium met een kapotte ophanging op
de Renault Clio, maar haalde toch een derde plaats.
Bernard Wilmet kon zijn tijd niet meer verbeteren.
Van Kerckhove deed dat wel met 1:45.834!
Zege, bloemen, een doop met spuitwater en de Challenge Erik Tastenoy waren voor hem.
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Dixit ...
Victor Wilmet, 37ste plaats, debutant
“Ik heb sedert vorige week mijn rijbewijs en dus
schreef mijn vader mij in. Hij heeft liever dat ik
hier wat wagenbeheersing leer dan op de openbare weg. Mijn eigen interesse gaat eerder uit naar
de heuvelklim, maar slalom is een goede discipline
om je rijvaardigheid te testen. Hier heb je geen
bomen, grachten of toeschouwers! Ik leende de
wagen van mijn zus Chloé, die na enige aarzeling
haar Fiat 500 gaf. Ik reed wel al met een auto maar
slalom is voor mij helemaal nieuw.”
Jos Bronckart, 3de in de Druivenslalom
“Ik wilde absoluut het podium. Onmiddellijk aanvallen in reeks 3, dacht ik. Dat was dus geen goed
idee! Al bij de vierde poort raakte ik een boordsteen. Een rijdersfout dus. De ophanging is kapot
dus die moet nagekeken worden. Gelukkig hebben
we nu een maand tijd om reparaties uit te voeren.
Het tempo van het seizoen ligt wat hoog. Dat weegt
toch op een mens en ook op het gezinsleven.”

Wedstrijdanalyse
Organisatie

Autoklub Zavelenborre

Datum

19 mei 2019

Overzicht

vijfde manche van het VAS Regionale kampioenschap slalom. De wedstrijd komt eveneens in
aanmerking voor het PAK provinciaal kampioenschap van Brabant 2019.

Markant ...
Debuut voor Victor Wilmet, zoon van Bernard
Wilmet. De jongeman
debuteerde in de slalom op zondag en haalde zijn rijbewijs … op
vrijdag

Deelnemers aan de start: 50
geklasseerd: 48
Meteo

koel en wisselvallig

Parcours

lengte ongeveer 1100m (start tot flying finish)

Koplopers

reeks 1: Jos Bronckart
reeks 2 tem reeks 3: Dominique Van Kerckhove

Terugkeer van Erik Verstraeten, zoon van allrounder Gilbert. Na een
lange
sabbatperiode
waagt hij opnieuw zijn
kans met een niet voor
de hand liggende slalomwagen, een Citroën
Xantia.

Winnaars per klasse
Gastoptreden van Eddy
De Buck. De Gentenaar,
oud-kampioen,
bracht zijn pas gerestaureerde Lotus Elan
mee naar Overijse en
kon de verleiding niet
weerstaan om als nulwagen nogmaals een
slalomparcours te trotseren.

Uitslag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Van Kerckhove Dom.
Wilmet Bernard
Bronckart Jos
Suffeleers Jelrik
Verschaeve Bjorn
Barnhoorn Peter
Bonnet Jonathan
Lauwers Kenny
Smets Dirk
Clement John

Polo HFC
Peugeot 104
Renault Clio
Suzuki Cappuccino
Mini
Ford Escort
Renault 5 GT
Austin Mini
Mini Alora
Daf 55

1:45:834
1:50:063
1:51:001
1:51:374
1:55:151
1:57:277
1:58:932
1:59:048
1:59:215
1:59:966

Kl 7
Kl 8
Kl 9
Kl 6
Kl 7
Kl 9
Kl 9
Kl 7
Kl 8
Kl 1

11
13
15
16
		
		

Baudoux Bernard
Demuylder Christophe
Janssen Geert
Broeckmans Jonathan
Kumps Marc
Bertels Kevin

Mini 1275
Citroën Saxo
Renault Twingo
Suzuki Swift
Ford Escort
VW Polo

2:00:436
2:02:226
2:05:222
2:05:537
2:14:220
2:08:512

Kl 5
Kl 4
Kl 3
Kl 2
Kl 10
Promo
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