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Het wedstrijdverloop
Twee lange jaren was er geen slalomcompetitie binnen de VAS regionale autosport. Op zondag 3 april werd echter het nieuwe seizoen 2022
op gang geschoten en dat lijkt normaal te gaan verlopen. Voor dit eerste treffen monopoliseerde Renstal Trommelke het complete podium.
Wie gedacht had dat de routiniers ondertussen zouden vergeten zijn hoe ze aan een stuur moeten draaien, die had het grondig mis. Met in
de eerste reeks een beste tijd voor Dirk Smets op de Mini Alora, voor Dominique Van Kerckhove, deze keer op de Saxo HFC en voor Jorgen
Draelants (Mini Alora), zou men geloven dat men drie jaar terug in de tijd was gegaan en daar de draad weer had opgepikt. Gooi dan nog
Bernard Wilmet met de Peugeot 104 en Frederik De Clercq op de Saxo HFC in de mix en het pre-corona beeld was compleet.
Smets zette een foutloze snelste tijd neer in de eerste reeks. In de tweede reeks echter werden de eerste zes tijden zonder één enkele tik
tegen een poortje afgewerkt en toen zagen we Jos Bronckart, nog steeds op de krachtige Renault Clio JBR, als snelste aantikken voor Smets
en Draelants.
De definitieve tijden werden gezet in de derde reeks, waarin Bronckart er nog in slaagde om meer dan drie seconden beter te doen dan
zijn eigen besttijd en naar een onbedreigde zege stormde. Jorgen Draelants en Dirk Smets verbeterden elk nog hun besttijd met een goede
seconde en daarmede zorgden zij voor een podium dat geheel door renstal Trommelke werd ingepalmd. Er werd een vierde reeks ingezet
maar nadat Amelia Borremans in de kant belandde, werd die reeks geschrapt. De verloren tijd kon immers niet meer worden ingehaald.
Vermelden we zeker nog een alweer sterke prestatie van Nederlander John Clement, die met zijn geliefde Daf 55 een tiende plaats algemeen
pakte en dat met een “standaard” wagen in divisie I, klasse 1. In de Promotieklasse, voor de beginnende rijders en de rijders met weinig
competitie ervaring, was er een zege voor Kevin Delmelle, die met zijn Mini sneller was dan Guy en Elien Dierckx, die een Toyota Corolla
deelden. Na deze eerste slalom zet de competitie zich verder in West-Vlaanderen, met de Slalom van Kuurne, traditioneel gehouden op
Paasmaandag.

Dixit ...
Bart Alenteyn, autosport voor het goede doel

Het Think Pink Project

“Ik gebruikte in Arendonk voor het eerst de Toyota Yaris in de divisie 2 en klasse 5 uitvoering. Ik tracht nog een rolkooi in elk van
mijn wagens te krijgen, dus daar gaat alle tijd
naartoe. Ik sta op mijzelf, dus ben ik zowel
mechanieker als carrossier maar als ingenieur heb ik wel affiniteit met techniek. Mijn
vader was ook mecanicien, maar veel heb ik
toch mezelf aangeleerd. Je moet je gewoon
over die angst zetten. Een motor is in wezen
ook gewoon een groot stuk Lego. Mijn eerste
motor was een 2PK en van daaruit ga je dan
verder. Wanneer je de aandacht erbij houdt,
komt alles meestal wel goed en net als vele
anderen ben ik ook begonnen met een oldtimer. Toen ontmoette ik Didier Bienstman en
men overtuigde mij om aan ijsracen te doen
en uiteindelijk raadde hij mij enkele instapdisciplines aan. Zo kwam ik in de slalom en
dat werkt verslavend. Iedereen in slalom zit in
hetzelfde schuitje. De echte rijtijd is beperkt,
meestal een achttal minuten in zijn totaliteit.
En dus ligt de tijd voor plezier ook buiten de
wagen en daar maak je dan de goede sfeer.
Positief is dan weer dat je amper kosten hebt
en weinig schade rijdt, zeker vergeleken met
andere disciplines.”

“Ergens in een december, in de periode van de warmste week, dacht
ik na over wat ik meer zou kunnen doen, vooral praktisch dan. Ik
heb al weinig tijd dus de oplossing was om
iets te doen binnen de dingen waarmee ik al
bezig was. Aangezien ik al vaker kanker in
mijn omgeving zag, o.a. bij mijn buurvrouw
en ook bij mijn vader, kwam ik bij het Think
Pink project. Zij hebben een lage instapdrempel om iets te organiseren en zij doen
ook wel andere leuke dingen die niet enkel
wetenschappelijk gebaseerd zijn. Ik kreeg al
veel reacties op Think Pink. Het creëert een
zeker besef. Eens de mensen contact leggen
komen ook de achterliggende verhalen. Er is
ook een educatief deel. Mijn vader is herstellende, de vooruitgang die er al gemaakt is in
behandelingen is enorm. Maar om dat soort
succes te bekomen zijn er fondsen nodig. Zo
kon ik iets uit mijn eigen leefwereld binnen
mijn hobby brengen en autosport koppelen
aan een goed doel. De Yaris is nu bestickerd
met het Rode Kruis, om de ambulanciers in
de kijker te zetten. Wij hebben hen hard nodig, want anders is er zelfs geen autosport
meer!”
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PAK Antwerpen
3 april 2022
1ste manche van het Slalomkampioenschap van de
Vlaamse Autosportfederatie 2022 en de diverse provinciale kampioenschappen (PAK)
aan de start: 44, geklasseerd: 44
koud en zonnig
over een lengte van 1250 meter op industrieterrein
Hoge Mauw in Arendonk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
17.
20.
23.
25.
27.
38.

Bronckart Jos
Draelants Jörgen
Smets Dirk
De Clercq Frederik
Wilmet Bernard
Lambotte Laurent
V.Kerckhove Dominique
Huybrechts Serge
Ryan Gerard
Clement John
Van Kessel Louis
Demuylder Christophe
Broeckmans Jonathan
Denis Philippe
Bertels Kevin
Delmelle Kevin
Thibaut Monique
Peters Jean Marie

Renault Clio
kl 9
Mini Alora
kl 8
Mini Alora		
Saxo HFC		
Peugeot 104		
Audi 50
kl 7
Saxo HFC		
VW Polo G40		
Fiat 128		
Daf 55
kl 1
VW Polo
kl 6
Citroën Saxo kl 4
Suzuki Swift kl 2
Ford Puma
kl 3
VW Polo
kl 5
Mini
Promo
A112 Abarth Dame
Citroën AX
Div 4

02:04:070
02:08:370
02:09:170
02:13:190
02:13:770
02:14:210
02:17:290
02:17:300
02:22:090
02:23:010
02:23:250
02:29:310
02:35:340
02:38:470
02:39:810
02:40:710
03:02:540
02:59:500

De paaltjes

Bronckart Jos

Draelants Jorgen

Smets Dirk

Clement John

Broeckmans Jonathan

Denis Philippe

Demuylder Christophe

Bertels Kevin

Van Kessel Louis

Lambotte Laurent

De babbel
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