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Slalom Kinrooi op 03.10.2021 
	 n	 voorbeschouwing
	 q	 nabeschouwing

Als de bladeren van de bomen beginnen te kleuren en de 
herfst wordt ingezet, was dat meestal de tijd van het jaar 
dat kampioenschappen stilaan werden afgesloten. Vooral 
dan in Kinrooi, waar de discipline slalom, een categorie 
in de regionale autosport die zijn hoogdagen in de zomer 
kent, al enkele jaren het seizoen mocht sluiten. Maar dat 
was “vroeger”, dit jaar is dat even anders.

Voor de geïnteresseerde deelnemers wordt de wedstrijd in Kin-
rooi de laatste kans om te proeven van het parcours zoals het er 
nu bij ligt. Volgend seizoen wordt er, omwille van uitbreidingen 
van de Houthandel Vanhove, een nieuwe omloop voorzien. Dat 
liet de organisatie, die zeer verheugd is de wedstrijd te kunnen 
inrichten, ons alvast weten. In de voorafgaande jaren hadden 
de organisatoren geluk met het weer in deze tijd van het jaar. 
We kenden immers de warmste nazomers sinds mensenheuge-
nis. Of dat deze herfst weer zo zal verlopen is maar de vraag.

En dan zijn er de gevolgen van de corona-crisis. Vorig seizoen 
lag de slalom, onder de quarantaine maatregelen, helemaal stil. 
Ook dit seizoen kozen vele organisatoren eieren voor hun geld. 
We zagen daarom binnen de VAS, nog maar één andere slalom 
dit seizoen. Dat was de Haspengouwslalom in Landen, op 11 
juli, en dat werd een zege van Jos Bronckart en zijn krachtige 
Renault Clio. De gevolgen zijn wel ingrijpend voor het regionale 
slalomkampioenschap.

De organisatie, Nationale Renstal Trommelke, is hierin zeer dui-
delijk op hun inschrijvingspagina. De Slalom van Kinrooi wordt 
de tweede slalom van het seizoen en als er geen derde slalom 
onder VAS wordt ingericht, dan is er... geen kampioenschap. 
Hoe dan ook, op de deelnemerslijst zien we toch dat de hoofd-
rolspelers binnen het slalomgebeuren richting Kinrooi trekken. 
Dirk Smets, Jos Bronckart, Frederik De Clercq, Dominique Van 
Kerckhove, Bernard Wilmet en nog vele anderen… Blijft nog de 
vraag of alsnog enkele Nederlandse adepten over de 600 me-
ter verder gelegen landsgrens zullen komen. Opmerkelijk is ook 
dat niet alleen de landsgrens maar ook de taalgrens meer dan 
gewoonlijk overschreden wordt. Momenteel prijken niet minder 
dan 12 deelnemers op de inschrijvingslijst. Onnodig te vermel-
den dat de jaarlijkse tweetalige ontvangst door het organisatie-
comité hiervan aan de basis ligt.

Maar voorlopig geen eindstrijd dus, al zijn we er zeker van dat 
ook deze keer de Slalom van Kinrooi zijn leuke, gezellige ei-
gen zelve zal blijven. De afspraak staat genoteerd op zondag 
3 oktober, op de Industriezone Leuerbroek in Kinrooi. Aan het 
wedstrijdcentrum in en om de gebouwen van Houthandel Van-
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hove kan men naast info over het wedstrijdverloop, ook de no-
dige hapjes en drankjes verkrijgen (probeert u vooral de zeer 
lekkere eigengemaakte hamburgers!). De toegang is uiteraard 
gratis. Deelnemers en toeschouwers worden gevraagd zich te 
voegen naar de geldende Covid maatregelen. Het parcours is te 
bereiken door in Maaseik de N762 (Weertersteenweg) te nemen 
richting Kinrooi. Kort voor centrum Kinrooi dan links afslaan 
naar Industrieterrein Leuerbroek, en dan rechts aanhouden.

Contact:  Renstal Trommelke vzw
 Bienstman Didier - GSM 0496-609882
 didier.lisette.bienstman@gmail.com
 http://www.nrtrommelke.be 

Alenteyns Bart 
Annecour Sylvain 
Aupaix Ingrid
Baudoux Bernard 
Becarren Patrick 
Bertels Kevin 
Bonnet Jonathan 
Borremans Amelia 
Broeckmans Jonathan 
Bronckart Jos
De Clercq Frederik 
Degroote Bart 
Denis Philippe 
Dewil Johan
Draelants Jorgen 
Gerard Ryan 
Hannon Didier
Hanquet Brian 
Huybrechts Eddy 
Huybrechts Serge 

Voorlopige deelnemerslijst
Jorissen Patrick 
Knaepen Stijn
Leemans Ronny 
Mathieu Michel 
Moreau Kevin 
Pagnoul Jonathan 
Peters Jean Marie 
Postelmans Lennert 
Roch Joseph 
Smets Dirk
Thibaut Monique 
V.Kerckhove Dominique 
Van Stiphout Philip 
Vanbever Karl 
Vermeulen Stijn 
Verstraeten Erik 
Verstraeten Gilbert 
Willems Ruben
Wilmet Bernard 

Als lid van NR Trommelke moet Jos 
Bronckart de eer hoog houden
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