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Rallysprint Moorslede op 10.03.2019
Het wedstrijdverloop
Voor het tweede jaar
op rij had de Rallysprint van Moorslede
het niet onder de
markt met de weersomstandigheden. Uiteindelijk trotseerde
de organisatie met
verve de problemen
die ze toegeworpen
kreeg en kon Moorslede met trots een winnaar uit eigen rangen
vieren.
Zondagochtend was het bar koud en guur weer toen de eerste wagens zich op weg begaven voor het afwerken van de eerste KP van
Moorslede. Veel verrassingen vielen er in de voormiddag niet te noteren want zoals verwacht namen Gunther Monnens en co-piloot Nick
Degryse, met de Skoda Fabia R5, de leiding. Zoals verwacht want
zonder technische problemen zagen we niet gauw wie er de ervaren
Monnens aan het stuur van de enige R5 in het veld van de zege zou
houden. Steve Bécaert (Evo X) weerde zich goed want hij gaf slechts
6/10de toe op de eerste passage. Xavier Beel met de Subaru Impreza STi volgde op de derde plaats voor Paul Lietaer, die zijn nieuwe
Ford Escort RS meebracht. De omstandigheden zouden ervoor zorgen dat deze top 4 niet meer zou wijzigen.
Eerst waren er Christophe Pittellioen en co Thijs Ozeel, die met de
Renault Clio tegen een elektriciteitspaal reden. Rijder en co kwamen
er met de schrik vanaf maar de geknakte paal diende opgeruimd te
worden. Dus werd de tweede passage geannuleerd. Omdat het enige
tijd zou duren voor de elektriciteitsmaatschappij deze job kon klaren,
werd een ingekort parcours uitgestippeld. Ondertussen was het gaan
stormen en de stevige windvlagen dreigden ondertussen het dak van
een schuur op de baan te blazen. Opnieuw moest de organisatie het
parcours inkorten. Uiteindelijk gingen de derde en vierde passage
dan wel van start, maar de rallysprint werd afgewerkt op een quasi
gehalveerd parcours. Dat bracht geen verrassingen meer voorin waar
Limburger Gunther Monnens de zege pakte, met navigator en Moorsledenaar Nick Degryse die zo eindelijk eens zijn thuiszege pakte. De
tweede plaats was voor Steve Bécaert (Evo) en derde werd Xavier
Beel (Subaru). Bij de Historics was de zege voor Paul Lietaer en zijn
nieuwe Ford Escort. In de Divisie 1-2 won Stefaan T’Joens (uiteindelijk vijfde algemeen) op een Evo X.
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Dixit ...
Marnick Malengier (AC Dadizele, organisatie)
“Tweemaal het parcours herleggen, enkel in Dadizele kunnen we dat!
Nee, ernstig, we konden het parcours snel herzien door de zeer goede samenwerking met burgemeester Vergote en de politiecommissaris die hun volledige medewerking bezorgden. Een sterke organisatie
gekoppeld aan een sterk gemeentebestuur!”
Nick Degryse, winnaar Rallysprint van Moorslede, copiloot
“Een droom van mij, al van sedert ik navigator werd, om hier eens te
kunnen winnen. Na vier jaar is het dan eindelijk gelukt. Het is mijn
tweede keer in een R5 en daarvoor reed ik al twee keer mee met de
Porsche.”
Gunther Monnens, winnaar Rallysprint van Moorslede
“Zeer tevreden met het resultaat, zeker gezien de omstandigheden.
We kwamen natuurlijk wel met een van de meest recente wagens.
We hebben kilometers kunnen rijden en nog wat ervaring opgedaan.
Maar we kunnen nog altijd wat oefening gebruiken.”
Stefaan T’Joens, winnaar Divisie 1-2
“Een mooie zege maar we hadden dan ook een geweldige wagen.
Hoewel de wedstrijd ook nog steeds moet gereden worden uiteraard!
Volgende week rij ik het Criterium in Spa met deze wagen en ook nog
de Monteberg. Daarna ga ik het wel iets kalmer aan doen.”

Fotografie : Debeck J, Deschuyter L, Devos F, Felhoen G,
Louagie G, Vandeputte JM, Vanpoucke B

Wedstrijdanalyse

Uitslag

Organisatie

AC Dadizele

Datum

10 maart 2019

Overzicht:

1ste manche van het VAS Regionale rallykampioenschap. De wedstrijd komt eveneens in aanmerking voor het PAK provinciaal kampioenschap
van West-Vlaanderen 2019.

Deelnemers: 105 (74 bij de Moderne en 31 bij de Historics)
Meteo:

wisselvallig, stormachtig met buien, rukwinden

Parcours:

4x 10,2 kilometer tegen de chrono

De koplopers KP1 tot finish: Gunther Monnens – Nick Degryse
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Monnens-Degryse
Becaert-Vandersarren
Beel-Deryckere
Lietaer-Ollevier
Tjoens-Passchyn
Boone-Boone
Coene-Vangeenberghe
Maeyaert-Dewulf
Toorré-Verschoore
Lerminez-Markey
Vandaele-Debruyne
Syx-Gruwez

Skoda Fabia R5
Mitsubishi Lancer
Subaru WRX
Ford Escort
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer
Ford Escort
Ford Sierra
BMW M3
Mitsubishi Lancer
Mercedes 190

17:07,99
+00:08,63
+00:22,63
+01:05,47
+01:08,50
+01:09,92
+01:13,12
+01:25,98
+01:31,51
+01:40,37
+01:40,74
+01:48,66

Moorslede... geplaagd door regen en wind

Motorkap open ...

Stickers plakken ...

en vertrekken!

Geldhof-Geldhof

Coene-Vangeenberghe

Toorré-Verschoore

Beel-Deryckere

Boone-Boone

Lerminez-Markey

Lietaer-Ollevier

Maeyaert-Dewulf

Merlevede-Merlevede
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