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Het wedstrijdverloop

Dixit ...

De slalomwedstrijden volgen zich in hoog tempo op. Voor deze vierde wedstrijd was het opnieuw afwachten wie Dominique Van Kerckhove
van de zege zou houden. Maar het was verre
van saai want in Landen kregen we een boeiende wedstrijd te zien.

Jelrik Suffeleers, winnaar Haspengouwslalom

Om 10u op zondagochtend sloot de organisatie de inschrijvingslijst af op 44 deelnemers. Jelrik Suffe-leers
opende de score met een 2’01”, drie seconden beter
dan De Clercq met de “Locost HFC”. Hij zou echter
als Divisie 4 wagen sowieso niet in het klassement
voorkomen en dus was de tweede in lijn een toch wel
verrassende Philip Van Stiphout met de Mini “Stip” in
2’07”. Van Kerckhove, die twee poorten tikte kwam op
de vierde plaats. Maar hij repliceerde in reeks twee
met een 2’01”078, een tijd waar Suffeleers niet aankon, ondanks een foutloze run in 2’03”.
In reeks 3 ging het nog sneller. Suffeleers joeg de
Suzuki Cappuccino naar een 1’57”332 en Van Kerckhove strandde met de VW Polo HFC op 1’59”589.
Beiden zaten nu duidelijk in een klasse op zich en het
kon nog sneller, want in reeks 4 zette Van Kerckhove
een 1’56”631, een absolute besttijd…ware het niet
dat poort 34 in de weg zat. Zege dus voor Jelrik Suffeleers, voor Van Kerckhove. Dirk Smets, op de Mini
Alora, vervolledigde het podium met een 2’01”921
terwijl een uitstekende Nicolas Herchuee met de Austin Clubman in 2’07”324 naast het podium strandde.
Het seizoen gaat met de volgende wedstrijd over zijn
helft. Deze zege van Suffeleers zorgt ervoor dat hij
nog altijd zijn kans kan gaan in het kampioenschap
maar er is maar een strategie, winnen, winnen en …
winnen. Want met 8 wedstrijden en 2 schrapresultaten zal het allemaal zeer dicht bij elkaar liggen!

“De wagen liep goed. We ontdekten vorige week bij
het uitmeten uiteindelijk een opening in het uitlaatspruitstuk. Er was dus onvoldoende druk voordat
de lucht naar de turbo stroomde. Dat werd ondertussen gerepareerd. De wagen heeft nu opnieuw al
zijn vermogen. We hebben zo’n nieuw stuk besteld
maar dat komt uit Japan en met de troonswisseling daar en de nieuwe keizer ligt alles daar al een
week stil! Maar eerlijk is eerlijk, Dominique rijdt
zeer sterk en als hij geen fouten maakt dan is hij
moeilijk te verslaan. Het kampioenschap zal tussen ons gaan maar mijn geld staat nog altijd op
Dominique. ”
Patrick Becarren,
winnaar klasse 1 (standaardklasse)
“Het was mijn vroegere garagist die mij mee lokte
naar de slalom. Kom kijken zei hij, en kom met
de wagen en ik maakte de fout om met de wagen
te komen. Schrijf je eens in… En voilà, zo ging de
bal aan het rollen. Dat was 23 jaar geleden. Eerst
deed ik enkele wedstrijden, daarna maakte ik deze
Abarth 112 klaar. Ik reed altijd in de standaardklasse omdat ik de overtuiging had dat, eenmaal
ik zou stoppen, ik deze wagen gewoon op de weg
kon gebruiken, zonder rolkooien en verder gepruts.
Ondertussen wordt ik verslagen door mijn eigen
kleinzoon. Hij was sneller dan ik in de derde reeks.
Hij is wat gefrustreerd dat hij niet de beste tijd van
de reeksen haalde. Maar dat komt wel, zeg ik hem
altijd. Hij moet geduld hebben. Ik ben alvast niet
gehaast… (lacht)”
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12 mei 2019

Overzicht

vierde manche van het VAS Regionale kampioenschap slalom. De wedstrijd komt eveneens in
aanmerking voor het PAK provinciaal kampioenschap van Brabant 2019 en de L-Challenge.

Sfeerbeelden

Deelnemers aan de start: 44
geklasseerd: 44
Meteo

fris maar zonnig en droog

Parcours

lengte ongeveer 1500m (start tot flying finish)

Koplopers

Reeks 1:Jelrik Suffeleers,
reeks 2: Dominique Van Kerckhove,
reeks 3 tot reeks 4: Jelrik Suffeleers

Winnaars per klasse

Uitslag

Fotografie :
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Suffeleers Jelrik
Van Kerckhove Dom.
Smets Dirk
Herchuée Nicolas
Van Stiphout Philippe
Wilmet Bernard
Lauwers Kenny
Bronckart Jos
Huybrechts Serge

Suzuki Cappuccino
Polo HFC
Mini Alora
Austin Clubman
Mini Stip
Peugeot 104
Austin Mini
Renault Clio
VW Polo

1:57:332
1:58:888
2:01:921
2:07:324
2:07:611
2:10:063
2:10:626
2:11:785
2:15:500

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

12
14
18
31

Broeckmans Jonathan
Becarren Patrick
Janssen Geert
Delvaux Koen

Suzuki Swift
Autobianchi A112
Renault Twingo
BMW Z3

2:19:111
2:19:967
2:22:886
2:34:641

Kl 2
Kl 1
Kl 3
Kl 5

2:01:827
2:31:486

Kl 10
Promo

		 Declercq Frederik
Loco HFC
		 Vangrunderbeek Sammy Ford Fiesta
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