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Het wedstrijdverloop

Dixit ... de visie van een toekomstig kampioen

Jos Bronckart, winnaar Druivenslalom

“Het was natuurlijk net mijn geluk dat vlak voor ik in de eerste 
reeks van start moest, het opnieuw begon te regenen. Goed, voor 
de tweede reeks en in het droge, zette ik slicks op de wagen. Ik wist 
dat het nu moest gebeuren en dus probeerde ik de goede run te 
zetten, wat ook lukte. Dit is een technisch parcours, met veel stop-
en-go. De kracht van de wagen speelt hier wel mee en power heeft 
de Renault wel genoeg. Dit parcours ligt mij en mijn wagen goed. 
Ik had er dan ook goede hoop op dat ik hier kon winnen, al was het 
niet op voorhand gegeven want na de problemen met de servo in 
Zonhoven, heb ik toch wat tijd moeten besteden om de wagen weer 
in orde te krijgen. In nomale omstandigheden kan het kampioen-
schap mij niet meer ontsnappen. Na deze zege loop ik opnieuw wat 
punten uit op Dirk [Smets] en er is nog een schrapresultaat. De 
Challenge Tastenoy win ik ook voor de tweede keer. Om de beker te 
houden moet ik nog eenmaal winnen dus ik hoop dat ik daar nog de 
kans toe krijg.”

Jos Bronckart haalde zijn derde overwinning van het seizoen en lijkt daarmee nu goed 
op weg naar de titel in de regionale (VAS) competitie.

Het waren wisselende omstandigheden die de rijders te wachten stonden in de scha-
duw van de Brusselse ring. Vlak voor de eerste reeks werd aangevat was er nog een 
bui gevallen maar naarmate de eerste reeks vorderde droogde het parcours geleidelijk 
op. Dat gaf de gelegenheid aan Dirk Smets om met de Mini Alora de beste tijd te 
zetten, een 1’53”, met enige overschot op Wilmet en de Peugeot 104, die in de 1’54” 
afklokte. Daarna zette de regen weer in. Niemand kwam nog onder de twee minuten 
grens. Uiteindelijk bleven de buien uit voor de resterende twee reeksen.

Jos Bronckart zette in de tweede reeks met de Renault Clio JBR de absolute referentie-
tijd: 1’48”867. Wilmet verbeterde nog maar strandde op de tweede plaats, Dirk Smets 
verbeterde ook nog maar kwam niet verder dan de derde podiumtrede en Dominique 
Van Kerckhove, met een VW Polo die niet in beste vorm verkeerde, moest genoegen 
nemen met de vierde plaats. De zege, die was voor Jos Bronckart die nu de VAS titel al 
ziet wenken. Enkel Dirk Smets kan nog roet in het eten komen gooien, maar dan moet 
de Mini rijder wel winnen in Kinrooi en rekenen op pech voor Bronckart.

Inderdaad, het is nu wachten tot mid-oktober en de finale in Kinrooi om de definitieve 
ontknoping te kennen van het VAS slalomseizoen 2022.
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Organisatie Autoklub Zavelenborre vzw
Datum 29 mei 2022
Overzicht  5de manche van het VAS Regionale kampioenschap 

Slalom en diverse provinciale kampioenschappen, 
ook meetellende voor de Challenge Erik Tastenoy

Deelnemers aan de start: 38, geklasseerd: 38
Meteo wisselvallig met regen
Parcours traject van 1100 meter in de Graaf Joseph de Meeus-

straat in Overijse (Jezus-Eik)

Wedstrijdanalyse Uitslag

 1.  Bronckart Jos  Renault Clio  Kl 9 1.48.867
 2.  Wilmet Bernard  Peugeot 104  Kl 8 1.49.255
 3.  Smets Dirk  Mini Alora   1.51.676
 4.  Van Kerckhove Dominique  VW Polo HFC  Kl 7 1.55.160
 5.  Huybrechts Serge  VW Polo G40   1.56.139
 6.  Badoux Bernard  Autin Mini   1.57.370
 7.  Van Stiphout Philippe  Mini STIP   1.58.254
 8.  Dewil Johan  Opel Kadett Limo  1.58.545
 9.  Van Kerckhove Patrick  VW Polo HFC   1.58.784
 10.  Ryan Gerard  Fiat 128   2.01.720
 11.  Van Kessel Louis  VW Polo  Kl 6 2.01.857
 15.  Bertels Kevin  Toyota Yaris  Kl 5 2.03.854
 16.  Kumps Marc  Ford Escort  Kl 10 2.04.440 
 18.  Becarren Patrick  Autobianchi  Kl 1  2.05.068
 20.  Vangrunderbeek Sammy   Renault Clio  Kl 3 2.07.245
 21.  Delmelle Kevin  Mini  Promo 2.07.532
 23.  Demuylder Christophe  Citroën Saxo  Kl 4 2.08.223
 25.  Stas Sebastien  VW Polo  Kl 2 2.09.585
 31.  Borremans Amelia  Toyota Yaris   Dame 2.20.881

Fotografie : Bouvin Peter, Moons Jeff

Drie sportieve dames achter het stuur,

Haantjes Sabine

Kletterende regenbuien in Overijse

Borremans Amelia Thibau Monique

drie pechvogels onderweg
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