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Houtlandslalom op 01.09.2019
Het wedstrijdverloop
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Dixit ...

Na een paar verregende edities, met vorig jaar
zelfs een heuse storm, had AC Noordzee, organisator van de Houtlandslalom, eindelijk de
weergoden mee. Vier reeksen werden er verreden onder een mooie zomerzon. Jurgen Ribbens
ging op het einde van de dag met de grootste
beker naar huis.

Jurgen Ribbens, winnaar Houtlandslalom

Dat Dominique Van Kerckhove, de nieuwbakken kampioen 2019, opende met de besttijd in de eerste reeks
verbaasde niemand. Van Kerckhove en de VW Polo
waren zoals steeds top en waren makkelijk sneller
dan Dirk Smets op de Mini Alora. Nicolas Herchuee
en de Austin Clubman verrasten met de derde tijd en
ook Serge Huybrechts met de VW Polo G40 TTS tikte
hoog aan met een vierde plaats. Maar het tandem
Van Kerckhove en De Clercq hielden zich met andere
zaken bezig dan de overige concurrenten: zo was er
een kampioensfeestje voorzien na afloop en werden
er Extreme banden getest. Jurgen Ribbens met de
AVB Polo opende daarna sterk in de tweede reeks. Hij
pakte ruim twee seconden op de “Loco HFC” van Frederik De Clercq. De derde reeks was voor een aantal
deelnemers de snelste van het lot, met Dirk Smets en
Philippe Van Stiphout op hun Mini’s en Herchuee met
zijn eigen Austin, maar uiteindelijk zette Jurgen Ribbens de zaken recht in de afsluitende reeks. Zijn tijd
van 1’42”933 was de beste van de dag en niemand
kwam meer in de buurt. Zege dus voor Jurgen Ribbens, voor Dirk Smets en Philippe Van Stiphout. Van
Kerckhove werd vierde maar dat was academisch,
want het kampioenenfeestje was al gepland, compleet
met ererondje, Vlaamse vlag en champagnedouche!

Dominique Van Kerckhove, kampioen 2019

In de marge van de wedstrijd was er wel een en ander
te zien. Zo had Bart Degroote al zijn nieuwe speelgoed bij: een Engelse GTM op basis van Mini mechaniek, en er was een eigenbouw wagen die door
studenten automechanica van het VIVES als eindwerk werd gemaakt. Het wagentje deed dienst als
“briefjesophaling”. Toch nog even aanhalen dat in de
Promotieklasse Kevin Bertels (Volkswagen Polo) het
haalde met ruime cijfers van Ruben Willems (Mazda
MX5). Bertels was tevens de snelste in klasse 2, dat
belooft dus voor het volgende jaar!

“Verrassend, want dit is pas mijn tweede slalom
die ik dit jaar rijdt. Ik zei nog tegen Alain [Van den
Broeck] de wagen in orde te zetten voor Torhout.
Vanmorgen was ik nog niet overtuigd want het regende toen ik vertrok. Er werd vandaag wel heel
veel geraakt.”
“We hebben vandaag vooral de Extreme banden
getest. In elke reeks hebben we een ander type
band kunnen gebruiken.”
Jens Baert, student VIVES
“Dit was ons eindwerk voor automechanica. We
hebben er iets meer dan een jaar aan gewerkt. Het
is een tweezits buizenframe met een Honda CBR
1100 motor. Het is nog een project dat zal groeien
want er zijn nog verscheidene zaken die we zullen
aanpassen. Vandaag was een leuke ervaring en we
hebben al heel wat bijgeleerd!”

Champagnedouche voor kampioen Dominique
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Wedstrijdanalyse

Tussen de paaltjes!

Organisatie

AC Noordzee

Datum

1 september 2019

Overzicht

zevende manche van het VAS Regionale kampioenschap slalom. De wedstrijd komt eveneens in
aanmerking voor het PAK provinciaal kampioenschap van West-Vlaanderen 2019.

Deelnemers aan de start: 40
geklasseerd: 37

Wachten op de doortocht

Meteo

zonnig

Parcours

lengte ongeveer 1200m (start tot flying finish)

Koplopers

reeks 1: Dominique Van Kerckhove;
reeks 2 tot en met reeks 4: Jurgen Ribbens

Uitslag

Jurgen Ribbens full speed

Dirk Smets op weg naar de 2de plaats

Van Stiphout naar de derde trede

Het podium in Torhout
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Ribbens Jurgen
Smets Dirk
Van Stiphout Philip
Van Kerckhove D
Bonnet Jonathan
Bronckart Jos
Wilmet Bernard
Herchuee Nicolas
Lauwers Kenny
Huybrechts Serge

VW Polo AVB
Mini Alora
Mini Stip
VW Polo
Renault 5 GT
Renault Clio JBR
Peugeot 104
Mini Clubman
Austin Mini
VW Polo

1.42.933
1.43.611
1.43.851
1.45.059
1.45.545
1.46.511
1.48.379
1.48.381
1.50.241
1.51.907
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17
24
		

Aupaix Ingrid
Clement John
Hannon Didier
Delvaux Koen
Declercq Frederik
Bertels Kevin

Mini Arta
Daf 55 marathon
MG F
BMW Z3
Westfield
VW Polo

1.54.145
1.55.268
1.59.275
2.07.142
1.45.008
1.53.802
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kl 10
Promo

Jonathan Herchuee reed sterk

De VIVES studenten mochten met hun
eigenbouw wagentje de tijden ophalen
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