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Rallycross Maasmechelen op 02.03.2019

Klasse C (Promotie): Thomassen met overschot
Voormalig kampioen Stefan Thomassen is terug in de Promotieklasse. Nadat hij kampioen werd, enkele jaren geleden, verkocht hij zijn
wagen aan Rudi Loodts, die er vorig seizoen de titel mee haalde! En
nu kocht Thomassen de Honda CRX van Raf Maes en meldde zich
opnieuw aan in de Promotieklasse. Het tempo had hij nog steeds.
Thomassen haalde de pole, liet zich even verrassen bij de start in
de A-finale maar zette dat recht vanaf de tweede ronde. Hij haalde
het van Devlin Thijs, de vicekampioen van vorig seizoen. Thijs kon
Thomassen niet bijhouden en moest nog een opzittende Yenthe Putzeys afhouden om zijn tweede plaats te vrijwaren. Een dolgelukkige
Thomassen won de strijd voor Thijs en een sterk rijdende Putzeys.
Klasse B (+1600cc): verrassende Bart Goris
Met 31 deelnemers was de klasse B de drukst bezette klasse van het
weekend. Regerend kampioen Andy Leysen brak in de eerste reeks
een aandrijfas van zijn BMW maar lukte erin de wagen te repareren
en alsnog de pole op te eisen voor de A-finale. Ondanks een goede
start moest hij na de jokerronde de Chevrolet Kalos van Bart Goris
laten voorgaan. Leysen had het moeilijk met een zwaar glijdende
wagen en moest toekijken hoe Goris naar de zege reed. Leysen hield
nog mooi de deur dicht voor Jonas Kemps, uiteindelijk derde in de
BMW M3.
Klasse A (-1600cc): Didier Dexters eert zijn titel
Regerend kampioen Didier Dexters miste zijn start van het seizoen
2019 allerminst! Hij draaide in de Toyota MR2 de snelste tijd in
alle reeksen. Dexters voelde zich thuis op de glibberige omloop en
reed de hele dag met het mes tussen de tanden. Vanop de pole gaf
Dexters algauw het tempo aan in de A-finale. Net als in de reeksen
volgde Wouter Desender (Honda Civic) Dexters als zijn schaduw, en
beide koplopers pakten vrijwel gelijk de Jokerronde. Daar maakte
Rens Van der Linde (Honda Civic) echter gebruik van om naar de
tweede plaats te glippen. Dexters dus, voor Van der Linde en voor
Wouters, dat werd de einduitslag.

Fotografie : Bouvin Peter, Claesen Peter, Vercruysse Gino
Redactionele feedback : Claesen Peter

voorbeschouwing
nabeschouwing

Dixit ...

Het wedstrijdverloop
De eerste wedstrijd van het VAS Rallycrosskampioenschap
had de weersomstandigheden weer niet mee. De 68 deelnemers moesten regen en gure wind trotseren. Er werd met
nieuwsgierigheid uitgekeken naar de eerste krachtsverhoudingen binnen het kampioenschap.
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Stefan Thomassen
winnaar klasse C
“Ik ben heel tevreden met
deze overwinning. Tijdens de
testdag had ik al een goed
gevoel in de wagen. Ik had
even mis geschakeld in de
finale maar die fout kon ik al
snel rechtzetten. Misschien
ga ik in de aankomende lange rustpauze door het wegvallen van de wedstrijden in
Arendonk wel wat heuvelklim races betwisten om het ritme er wat
in te houden.”
Bart Goris
winnaar klasse B
“Het was geen gemakkelijke
start, daar was het echt te
vochtig voor. We hebben in
de winterperiode een nieuwe
voorophanging gemonteerd
en dat zorgde toch voor
wat stress vandaag. Winnen
van een sterk rijdende Andy
Leysen had ik helemaal niet
verwacht. Het hele plaatje
klopte volledig en ik ben dolgelukkig met deze overwinning”!
Didier Dexters
winnaar klasse A
“Ik was best wel nerveus
vandaag want ik zat zowat
de hele tijd in de spiegels te
kijken om te weten of mijn
voorsprong wel voldoende
was om tijdig te gaan jokeren. Desender en Van der
Linde zijn immers ook snelle
jongens en het glibberige circuit maakte het er ook niet
makkelijker op.”

Wedstrijdanalyse
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BRCV

Datum

2 maart 2019

Overzicht:

manche 1 van 5 van het VAS Rallycrosskampioenschap 2019

Deelnemers: totaal 64
15 in klasse A,
31 in klasse B
18 in klasse C
Meteo:

bewolkt, winderig en fris met af en toe regen

Parcours:

Duivelsbergcircuit (Maasmechelen).
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Reeks 1
Reeks 2
Reeks 3
Reeks 1
Reeks 2
Reeks 3
Reeks 1
Reeks 2
Reeks 3

Didier Dexters
Didier Dexters
Didier Dexters
Jonas Kemps
Sebastiaan Lenarczyk
Andy Leysen
Stefan Thomassen
Stefan Thomassen
Stefan Thomassen

Uitslag
Klasse A
1 Dexters Didier
2 Van der Linde Rens
3 Desender Wouter
4 Ubben Steven
5 Simons Jacky

Toyota MR2
Honda Civic
Honda Civic
Honda CRX
Toyota Corolla

20
17
15
14
13

Klasse B
1 Goris Bart
2 Leysen Andy
3 Kemps Jonas
4 Weltjens Thomas
5 Nys Tino

Chevrolet Kalos
BMW M5
BMW M3
Opel Corsa
BMW E36

20
17
15
14
13

Klasse C
1 Thomassen Stefan
2 Thijs Devlin
3 Putzeys Yenthe
4 Nijssen Maarten
5 Kunnen Danny

Honda CRX
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Kadett
Toyota Corola

20
17
15
14
13

Persbericht zonder reglementaire waarde. Uitslagen ten informatieve titel.
De officiële uitslag verschijnt op www.vas.be

