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Druivenslalom op 29.05.2022
Ook in Overijse ontsnapte men niet aan de wetmatigheden rond het coronavirus die de afgelopen jaren heersten. En dus kende de Druivenslalom ook
zijn periodes van annulaties. Maar de wedstrijd is
nu terug en het belooft een leuke affiche te worden.
We noteerden dit seizoen al 2 zege voor Jos Bronckart
en de Renault Clio en ééntje voor Bernard Wilmet en
de Peugeot 104. In Kuurne won Dominique Van Kerckhove, die er kwam testen of de VW Polo nog klaar was,
klaar voor... Overijse. Jos Bronckart zal er vooral punten of misschien wel de zege komen zoeken. Wie echter
nog ambities zou koesteren voor het seizoen 2022, die
heeft er belang bij om in Overijse goed te presteren en te
winnen. Voor Dominique Van Kerckhove en Frederik De
Clercq is het uiteraard vooral te doen om de “Challenge
Erik Tastenoy”.
Challenge Erik Tastenoy
Deze Challenge wordt gehouden ter nagedachtenis
van collega slalommer, Zavelenborre clublid en uiteraard
vriend Erik Tastenoy, die in
2018 het leven liet bij een
verkeersongeval. De Challenge, met een aparte puntentelling, geeft gelijke kansen
aan iedereen. Wie de wisselbeker driemaal wint in vijf jaar tijd, die mag het kleinood
behouden.
Voor deze 35ste Druivenslalom legden de organisatoren
van AC Zavelenborre een parcours neer van 1100 meter,
traditioneel op het parkeerterrein aan de Graaf Joseph
de Meeusstraat. De locatie ligt in Jezus-Eik, een deel van
Overijse en is gemakkelijk te bereiken via de Brusselse
ring, aan de afrit 2, “Overijse-Jezus-Eik-Hoeilaart”.
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Dit is Overijse
De Druivenslalom gaat door onder
de schaduw van een van de meest
herkenbare
monumenten
van
Overijse, de barokke Onze Lieve
Vrouwekerk met delen uit de jaren
1650-1667. Maar Overijse, gelegen in het glooiende Dijleland aan de rand van Brussel, is natuurlijk vooral gekend voor zijn druiventeelt. Dat was, en is eigenlijk nog
steeds, een ietswat aparte teelt voor ons eerder koude
kikkerland. De duizenden serres die je kan vinden in de
regio van Tombeek, Overijse, Oudenburg, Huldenberg en
Jezus-Eik bieden dan ook onderdak aan de Vlaams-Brabantse tafeldruif. Wie dus even zoekt vindt in de buurt
steevast wat lekkers uit eigen streek. De verbondenheid
met het goddelijke fruit vindt men dan ook terug in diverse organisaties als de Druivenkoers, de Druivencross
en... de Druivenslalom.
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zondag 29 mei 2022
Autoklub Zavelenborre vzw
vijfde manche van het VAS Regionale kampioenschap slalom en diverse provinciale
kampioenschappen, ook meetellende voor
de Challenge Erik Tastenoy
Graaf Joseph de Meeusstraat in Overijse (Jezus-Eik) waar om 11u00 de eerste wagen
start voor de eerste reeks
Info Autoklub Zavelenborre,
Processiestraat 6, 3090 Overijse
02/657.30.59 ,
0479/24.57.50 of 0477/57.10.89
Voorlopige deelnemerslijst
nog niet beschikbaar op dit ogenblik

Fotografie: Archief Moons Jeff

