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Rally van Wervik op 15.06.2019
Het wedstrijdverloop
Vincent Verschueren, die op de valreep de zege uit zijn handen laat glippen. Het zal het beeld zijn dat iedereen bij zal
blijven van de Rally van Wervik. Sébastien Bédoret werd de
uiteindelijke winnaar en Freddy Loix maakte er een volledig
“nationaal” en ook een volledig Skoda Fabia R5 podium van.
Het was trouwens helemaal de dag van Vincent Verschueren. Hij pakte met de GoDrive Fabia R5 de leiding van bij aanvang. Hij bleef op
de baan terwijl alles en iedereen rondom hem her en der in het landschap verdween. Hij hield zijn voorsprong stabiel onder de dreiging
van het jonge geweld van Sébastien Bédoret en zijn mentor Freddy
Loix. Maar één momentje was genoeg. Verschueren ging even rond
op de allerlaatste KP, Bédoret glipte naar de leiding. Bedoret, Verschueren, Loix en Tsjoen, PJM Cracco, Demaerschalk, Mccormack,
Van Den Heuvel, Van Parijs, Cole, Vanden Abeele… Allemaal rijders
uit de nationale en internationale scene. En dat maakt deze rally van
Wervik moeilijk om te lezen in het kader waar hij eigenlijk van belang
zou moeten zijn: het VAS regionale rally kampioenschap.
Een poging? PJ Maeyaert, Yves Dewulf en de eigenzinnige Ford Escort
Millington kwamen binnen op de 15de plaats algemeen en deden
de beste zaak in het regionale kampioenschap waar ze nu met 192
punten naderen op de afwezige Steve Bécaert (198 punten). Dat
wordt vooral leuk na de Ieperse hoogmis als er op zondag 14 juli de
TBR rallysprint wordt gehouden in Oekene, de geboortegrond van PJ!
En kijken we even naar de 54ste plaats algemeen van ene Stijn Blanchard op een bescheiden Citroën Saxo. Waarom denkt u? Wel, omdat
Blanchard, ondanks de derde zege op vier wedstrijden van Stefaan
T’Joens en de Evo X, de voorlopige leider is in de tussenstand in de
Divisie 1-2… De “Historic” is het territorium van Paul Lietaer, maar in
de Divisie 4 “Oldtimer” pakte Stefaan Prinzie op de Opel Ascona een
derde opeenvolgende zege in het VAS regionale kampioenschap. Met
een 25ste plaats algemeen ging hij dus in Wervik naar de Oldtimerszege en naar de leiding in het VAS kampioenschap. Terwijl in Wervik
Paul Lietaer met de Opel Ascona 400 op jacht moest naar “Historic”
winnaar Vanwijnsberghe en de Celica GT, haalde een Dick Lambrecht,
samen met Peggy Brock op de 66ste plaats algemeen een mooi resultaat binnen: 9de in Divisie 5 Youngtimer en winnaar van de klasse
H6 op de bescheiden Opel Corsa met standaard motor. Soms zit het
succes in de kleine dingen…
De Rally van Wervik zit erop. Het publiek kreeg spektakel, vedetten en een verrassende winnaar. De toppers van de VAS competitie
bleven wat in de schaduw, maar vergaarden wel kostbare punten.
Zij kunnen op 14 juli opnieuw een glansrol spelen op de volgende
afspraak, de TBR Rallysprint.
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Dixit ...
Sébastien Bédoret, winnaar Rally van Wervik,
de leerling
“We kwamen hier om zaken uit te
testen voor Ieper. We hielden alle
gegevens nauwgezet bij en uiteindelijk was het eindklassement niet
belangrijk, wel de afstelling van de
wagen.”
Freddy Loix, 3de in Rally van Wervik, de leermeester
“Sébastien heeft zich nog maar
eens bewezen. Hij leert nog steeds
bij. Hier waren we beiden aan de
slag op een Fabia R5. We kunnen
nu onze data naast elkaar leggen
en daar kunnen we veel uit leren.
Dit was een goede voorbereiding op
Ieper.”
Steven Dolfen, winnaar klasse 3F, eerste R2 wagen,
de oud-VAS kampioen
“Dit was misschien wel de moeilijkste Wervik die ik al reed, en ik heb
er toch al een tiental gedaan. Veranderende weersomstandigheden,
nieuw asfalt…het was niet gemakkelijk. Maar de wagen staat op punt
en dan kunnen we toch meespelen
bij de top R2’s. Dat we hier aan de start staan is op zich al een mirakel na alle problemen van verleden jaar en de crash op Ieper.”

Fotografie : Debeck J, Deschuyttere L, Devos F, Felhoen G,
Louagie G, Vandezande R, Vanpoucke B
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Scuderia Vervica
15 juni 2019
4de manche van het VAS Regionale rallykampioenschap. De wedstrijd komt eveneens in aanmerking voor het PAK provinciaal kampioenschap van
West-Vlaanderen 2019.
Deelnemers: ingeschreven 157, geklasseerd 94
Meteo:
mooi en warm met in de ochtend verrassend een
regenbui
Parcours:
4 lussen van 3 klassementsproeven (Geluwe,
Wervik, Kruiseke) voor 164 kilometer met 96 km
klassementsproeven en 68 km verbindingstraject
De koplopers KP1 tot KP11: Verschueren-Prévot,
KP12 (finish): Bédoret-Walbrecq

Uitslag
1)
2)
3)
4)
5)
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22)
25)

Bedoret-Walbrecq
Verschueren-Prevot
Loix-Tsjoen
Cracco-Vermeulen
Demaerschalk-Vanneste
Mccormack-Barney
Van Den Heuvel-Dockx
Cole-Bowen
Stone-Morton
Vanden Abeele-Stragier
Vanwijnsberghe-Snoeck
Tjoens-Passchyn
Prinzie-Vandamme

Skoda Fabia R5
Skoda Fabia R5
Skoda Fabia R5
Skoda Fabia R5
Citroen C3 R5
Skoda Fabia R5
Ford Fiesta R5
Ford Fiesta Wrc
Ford Fiesta Wrc
Ford Fiesta R5
Toyota Celica
Mitsubishi Evo X
Opel Ascona
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