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Het wedstrijdverloop

Dixit ... de visie van een organisator

“Gemengde gevoelens bij deze wedstrijd. De organisatie was goed, 
te horen aan de reacties van de deelnemers maar er zijn steeds 
grotere problemen om een autoslalom in te richten. We hadden deze 
keer veel moeite om de posten te bemannen met poortcontroleurs 
want er vielen talrijke wedstrijden op deze datum. De rallycros-
sers zaten in Duitsland, de rallyrijders op de Monteberg of in de 
Short Rally du Principauté, verreden tussen Tongeren en Luik. Bij 
de mensen die wilden komen helpen, moesten een aantal afhaken 
wegens ziekte. Corona en griep zijn de wereld nog niet uit. Met veel 
inspanningen kwamen we maar net aan een voldoende bezetting. 

Het gebeurt wel eens meer in Zonhoven, stralend lenteweer en volop zon en dat zorgde 
voor een fijne wedstrijdsfeer. Net als in de vorige edities kregen de deelnemers op 
industriezone De Waerde een vlot parkoers voorgeschoteld en dat leverde met 48,75 
km/u een hoge gemiddelde snelheid op voor de winnaar.

Jos Bronckart vertrok in de krachtige Renault Clio als favoriet. Hij had nog maar net 
twee weken geleden in de Haspengouwslalom zijn tweede zege van het seizoen laten 
optekenen. Problemen met de stuurinrichting plaagden de man uit Gingelom echter de 
hele dag en dat beknotte zijn kansen. Laurent Lambotte eigende zich met de Volks-
wagen Polo de eerste reeks toe en reed nog sneller in de tweede reeks. Maar dat 
was buiten de waard gerekend en diens naam was Bernard Wilmet. De spoedarts uit 
Wallonië scoorde de snelste tijd in zijn knalgele Peugeot 104 en gaf de concurrentie 
(definitief, zo bleek later) het nakijken. Zowel Smets in de Mini Alora als Wilmet reden 
sneller in de derde reeks, Lambotte geraakte echter niet aan de chrono van Wilmet uit 
reeks twee. Een ‘alles of niets’ poging van Jos Bronckart leverde alleen maar een hoge 
foutenlast op. In de laatste reeks zette Dirk Smets dan toch een foutloze snelste tijd op 
de tabellen, maar zowel Bernard Wilmet als Laurent Lambotte konden dit resultaat nog 
verbeteren en ... daarmee was het pleit beslecht.

De beste tijd van Wilmet 
uit reeks 2 bleef overeind en zorgde voor een zege van “The Flying Doctor” 
en de Peugeot 104, voor Lambotte, opnieuw in zeer goede doen met de VW 
Polo, en Dirk Smets, die met de Mini Alora de derde plaats veilig stelde. Een 
mooi exploot was er voor John Clement, vierde in de Daf 55 Marathon Coupe. 
Een optimale parkoerskennis, de perfecte ideale lijnen rijden en een voortdu-
rende tractie van de wagen, dat waren in Zonhoven duidelijk de ingrediënten 
voor succes. Dat verklaart waarschijnlijk de vierde plaats algemeen van John 
Clement met zijn Daf Variomatic, rijdend in de standaard klasse met kleine 
cilinderinhoud.

Was het parkoers moeilijk? In alle geval zagen we dat het echtpaar Michel 
Mathieu en Sabine Haentjes, die met een Toyota Corolla de grootste wagen 
van het deelnemersveld bestuurden, zonder problemen door alle poorten 
slingerden. Maar debutant Wesley Boyen had met de Nissan Micra de twijfel-
achtige eer om in de eerste reeks het hoogst aantal geraakte poorten te laten 
optekenen. Het is hem voor zijn eerste slalom vergeven en zelf bevestigde hij 
om nog meer wedstrijden te gaan rijden.

Poortcontroleur zijn in slalom, dat blijft een vriendendienst. Er is 
voldoende eten en frisdrank, maar met een deelname in de onkosten 
van €30 per deelnemer zit er echt niet meer in. Van de 47 voorin-
schrijvingen kwamen maar 39 deelnemers opdagen en dan is het 
duidelijk dat zo een slalom geld kost aan de inrichter. Wij, noch onze 
partners, richten een rally in. We hebben dus geen manier om ral-
lypiloten te motiveren om aan onze wedstrijd deel te nemen. Onder 
de huidige omstandigheden verder doen, dat wordt heel moeilijk. 
Hier moet ernstig over nagedacht worden...”

Wat met een volgende editie?
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Organisatie NR Trommelke vzw 
Datum 8 mei 2022
Overzicht  4de manche van het Slalomkampioenschap van de 

Vlaamse Autosportfederatie 2022 en de diverse pro-
vinciale kampioenschappen (PAK)

Deelnemers aan de start: 39, geklasseerd: 39
Meteo warm en zonnig
Parcours over een lengte van 1200 meter op industrieterrein-

De Waerde in Zonhoven

Wedstrijdanalyse Uitslag

 1.  Wilmet Bernard Peugeot 104) Kl 8 1.32.316
 2.  Lambotte Laurent VW Polo Kl 7 1.32.684 
 3.  Smets Dirk Mini Alora  1.32.714  
 4.  Clement John Daf 55 Kl 1 1.39.771 
 5.  Huybrechts Serge VW Polo  Kl 9 1.40.032
 6.  Huybrechts Eddy VW Polo  1.42.799
 7.  Delvaux Koen BMW Z3  1.43.043
 8.  Moreau Kevin Citroén AX  1.43.157
 9.  Bronckart Jos Renault Clio   1.43.465
 10.  Dewil Johan Opel Kadett    1.43.652
 11.  Degroote Bart BDA Mini Kl 6 1.43.696
 12.  Demuylder Christophe Citroen Saxo Kl 4 1.43.705
...
 15.  Bertels Kevin Toyota Yaris Kl 5 1.46.166 
 20.  Broeckmans Jonathan Suzuku Swift Kl 2 1.51.923
 25.  Vangrunderbeek Sammy Renault Clio Kl 3 1.55.139
 27.  Delmelle Kevin Morris Mini Promo 1.59.179
 29.  Thibaut Monique Autobianchi Dame 2.11.394 
**. Burton Jeremy Suzuki Kl 10 1.49.507

Fotografie : Bouvin Peter, Claesen Peter, Moons Jeff

De klassewinnaars
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