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Het wedstrijdverloop
Zondag 1 mei was het dan eindelijk zover, de lang aangekondigde en langverwachte eerste wedstrijd op het vernieuwde
Glosso Circuit, over de volle lengte en met Jokerronde! Vijfenveertig rijders kwamen zich melden bij de aftrap van het VAS
regionale Rallycrosskampioenschap.
Naast het nieuwe circuit moeten we uiteraard ook de nieuwe klasse-indeling bekijken. Beginnen we bij het begin en dat zijn de rijders in
de Klasse D, de promotieklasse. Daar mocht Ruud Lauvrijsen na drie snelste tijden in de reeksen met de Peugeot 205 naar de pole in de
A-finale. Zjef Everaert (BMW E30) was dan wel als snelste van de lijn maar door als eerste de Jokerronde te nemen zette Lauvrijsen zich
opnieuw aan de kop. Hij won voor Everaert en Mitch Mooren (Ford Fiesta).
Ubben, Maes en Leysen in de nieuwe indeling
In de klasse A (tot 1600cc) mocht Ben Desender in de Honda Civic vanop de pole starten in de finale. Na een tweede start, wegens een
startincident, was het Steve Ubben (Honda CRX) die zijn voordeel deed en won voor Ben Desender en Danny Kunnen (Toyota Corolla).
De klasse B werd herzien en bevat nu de wagens tussen 1600 en 2100cc. Kristof De Backer plaatste er zijn Opel Astra op de pole van de Afinale. De Backer ging aan de leiding maar verloor deze na het nemen van de Jokerronde. Het was Ronny Maes (VW Golf) die als beste zijn
Joker speelde en daarna een mooie voorsprong opbouwde en de zege pakte. Dirk Mooren (Opel Astra) en Bob Wilms (Opel Corsa) mochten
mee op het podium.
In de klasse C vinden we nu de motoren met de grootste longinhoud (tot 4000cc). Het is dan ook het jachtgebied van zware Duitse machinerie, met een sterke vertegenwoordiging van BMW. Andy Leysen zette met zijn BMW M5 de pole voor de A-finale maar zag aanvankelijk
Jeroen Bielen (BMW E36) aan de leiding gaan. Leysen vocht terug en zette zich na de tweede ronde met een mooie inhaalbeweging weer
aan de kop van de wedstrijd en liet het tot de laatste ronde om zijn Joker te nemen. Dat bracht hem de zege. Leysen voor Bielen dus, terwijl
Jelle Blockx (Volvo 240) nog profiteerde van een lekke band bij Jonas Kemps (BMW) om de derde podiumstek te pakken.
Publiek, spanning, spektakel, een nieuw circuit en nog goed weer ook! Geslaagd, deze eerste wedstrijd op Glosso 2.0, dat mogen we wel
zeggen en dan drukken we ons nog zeer mild uit. Op naar de tweede afspraak!

Dixit ...
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Steve Ubben, winnaar klasse A
“Ik heb vandaag veel geluk gehad. Problemen met de versnellingsbak zorgden er bijna voor dat ik alles als toeschouwer moest aanzien. Gelukkig kregen we de wagen tijdig klaar om hier alsnog van
start te kunnen gaan. Ik reed in het verleden al in Maasmechelen,
maar hier in Arendonk zit de snelheid er nu ook flink in.”
Andy Leysen, winnaar klasse C
“In de eerste reeks had ik problemen met een plakkende koppeling.
In de tweede reeks had ik een zeer goede start, maar door opvliegende stenen op het onverhard was er een stekkertje los gekomen
waardoor ik plots minder vermogen had. Na een kleine controle hadden we het probleem snel opgelost. In de finale voelde ik na de
eerste ronde dat ik in het goede ritme zat waardoor ik me echt op
mijn gemak voelde. Je moet weten dat het twintig jaar geleden was
dat ik hier nog op het grote circuit had gereden. Ik ben echt blij met
deze overwinning ”
Ruud Lauvrijsen, winnaar klasse D (Promotieklasse):
“Ik had de snelheid goed te pakken. In de winterperiode hebben we
hard gewerkt aan de wagen. Ook tijdens het openingsweekend en
de clubwedstrijden hebben we de wagen verder afgesteld met het
inmiddels bekende resultaat”

Wedstrijdanalyse
Organisatie
Datum
Overzicht
Deelnemers
Meteo
Omloop

RT Glosso
zondag 1 mei 2022
1° manche van het Vlaamse Regionale kampioenschap (VAS) Rallycross 2022, ook meetellende voor
diverse provinciale kampioenschappen (PAK)
aan de start: 45, verdeeld over vier klassen
droog, aangenaam lenteweer
Glosso Rallycrosscircuit in Schotelven te Arendonk

Uitslag
Uitslag Klasse A (-1600cc)
1.
2.
3.
4.
5.

Ubben Steven
Desender Ben
Kunnen Danny
Verstraten Jean-Pierre
Wijnants Davy

Uitslag Klasse C (2100-4000cc)
Honda CRX V-Tec
Honda Civic
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Seat Ibiza		

20
17
15
14
13

Uitslag Klasse B (1600-2100cc)
1.
2.
3.
4.
5.

Maes Ronny
Mooren Dirk
Wilms Bob
Van Dooren Andy
Vanwesemael Kim

1.
2
3.
4.
5.

Leysen Andy
Bielen Jeroen
Blockx Jelle
De Busser Jef
Maeyninckx Yorick

BMW M5		
BMW E36		
Volvo 240 		
BMW Compact
BMW E36		

20
17
15
14
13

Peugeot 205		
BMW E30		
Ford Fiesta		
Honda Civic		
VW Golf		

20
17
15
14
13

Uitslag Klasse D (Promotie)

VW Golf Mk2
Opel Astra F
Opel Corsa		
Opel Kadett
Opel Corsa D		

20
17
15
14
13

1.
2.
3.
4.
5.

Lauvrijsen Ruud
Everaert Zjef
Moonen Mitch
De Proost Michiel
Goossens Yoko

Lauvrijsen Ruud

Leysen Andy

Ubben Steven

Maes Ronny

Pech, actie, en ... crash
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