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Slalom Arendonk op 14.04.2019
Het wedstrijdverloop
Het werd een koude Slalom van Arendonk, ondanks de datum van half april. Tenslotte kwamen
er 41 rijders af op deze openingsmanche en de
toppers gaven al een voorsmaakje van hoe het
kampioenschap er zou kunnen uitzien.
Het werd al snel duidelijk voor de zegekandidaten dat
Dominique Van Kerckhove en zijn VW Polo, ondertussen met typeaanduiding “HFC”, een harde noot zou
worden om te kraken. Van Kerckhove ging er in een
ijskoude eerste reeks gelijk tegenaan met een tijd van
1’58”800, goed twee seconden sneller dan achtervolger Dirk Smets in de Mini Alora met 2’00”271. De aanvankelijke tijd, gezet door Van Kerckhove, zou achteraf
al onhaalbaar blijken voor de tegenstand! Maar er was
meer… Smets en vooral Jelrik Suffeleers, met de lichtere en verbeterde versie van de Suzuki Capuccino,
doken in de 1’58” tijdenvork maar Suffeleers bleef steken op 1’58”873. Jos Bronckart kwam met de Renault
Clio JBR en 1’58”980 nog even in de buurt tijdens de
derde reeks maar tegen dan had Van Kerckhove de
geluidsmuur al doorbroken en zette een 1’55”634 op
de tabellen.
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Dixit ...
Dominique Van Kerckhove,
winnaar Slalom van Arendonk
“We bouwen dit seizoen een testjaar in. We gaan allerlei
zaken proberen, testen en vergelijken met hoe de anderen het doen. In principe rijden we alle slaloms maar
ik mik daarom niet per sé naar het kampioenschap. We
zullen zien waar we eindigen. Het belangrijkste is dat we
gespaard blijven van tegenslag of breuk.”
Kris Peeters,
voorzitter PAK Antwerpen, organisatie
“Het jaar op gang trekken heeft zijn voordelen en zijn
nadelen! We grijpen net naast het goede weer dat er volgende week aankomt. Het is uitzonderlijk koud en dat is
ook de reden dat we slechts drie reeksen rijden. Anders
konden we de baanposten geen pauze aanbieden tussen
reeks twee en drie en dat konden we met dit koude en
winderige weer de mensen niet aandoen.

Daarmee was de zaak definitief geregeld. Van Kerckhove zette een indrukwekkende prestatie neer met drie
besttijden en driemaal een perfecte foutloze run. De
concurrentie weet waar ze aan toe zijn!

Een dikke merci trouwens voor al die mensen die hier
deze morgen temperaturen van rond het vriespunt tegenkwamen maar toch heel de dag op post waren. Het
weer is er ook de reden toe dat er vandaag bijna geen
publiek is. Maar er waren 41 deelnemers en dat zijn er
toch 10 meer dan vorig jaar. Het betekent dat we uit
de kosten komen omdat slalom, vergeleken met bijvoorbeeld een sprint, toch iets goedkoper uitkomt qua
verzekeringen en kosten. Tevreden dus en we kunnen
uitkijken naar de volgende editie.”
Even blazen voor het vertrek

Fotografie : Moons J, Claesen P, Organisatie
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14 april 2019

Overzicht

eerste manche van het VAS kampioenschap Slalom. De wedstrijd komt eveneens in aanmerking
voor het PAK provinciaal kampioenschap van Antwerpen 2019.

Sfeerbeelden

Deelnemers aan de start: 41
geklasseerd: 38
Meteo

zonnig maar koud en winderig

Parcours

lengte van ongeveer 1250m (start tot flying finish)

Koplopers

Van reeks 1 tot en met reeks 3: Dominique Van
Kerckhove

Dirk en Jos, beste maatjes ...

Winnaars
per
klasse
Bart en Koen geconcentreerd ...

... en ook de kassa klopt !
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Van Kerckhove D
Suffeleers Jelrik
Bronckart Jos
Smets Dirk
De Clercq Frederik
Van Stiphout Philippe
Wilmet Bernard
Lauwers Kenny
Huybrechts Serge
Janssen Erik

VW Polo
Suzuki Cappiccino
Renault Clio
Mini Alora
VW Polo
Mini Stip
Peugeot 104
Austin Mini
VW Polo
Renault Twingo

Kl 7
Kl 6
Kl 9
Kl 8
Kl 7
Kl 7
Kl 8
Kl 7
Kl 9
Kl 3

1:55:634
+03:239
+03:346
+03:939
+06:146
+10:522
+10:768
+12:437
+16:219
+16:228

14
18
27
30

Clement John
Verstraeten Gilbert
Bertels Kevin
Geyskens JP

Daf Marathon
VW Polo
VW Polo
Citroën Saxo

Kl 1
Kl 2
Promo
Kl 5

+20:679
+26:564
+38:328
+41:246

Opel Kadett

Kl 10

		 Dewil Johan
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