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Rally Monteberg op 08.05.2022
Het wedstrijdverloop
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Dixit ...
Davy Vanneste,
winnaar Monteberg Rally

Veel zon, veel volk, een populaire winnaar en een internationale vedette. Voor de Monteberg Rally editie 2022 lagen alle kaarten goed.
Het Waalse DG Sport boerde goed op West-Vlaamse bodem. Ze kwamen met twee Citroën C3 Rally2 wagens aan de start en eindigden
op de plaatsen één en twee. Van een succes gesproken. Davy Vanneste was de thuisrijder van dienst en bijgestaan door die andere
West-Vlaming, co-piloot Kris D’Alleine, maakte hij de favorietenrol
waar. Vanneste stuurde de DG Sport Citroën naar de leiding in de
eerste passage op Dikkebus en keek niet meer om. Dikkebus, Monteberg en Busseboom, liefst achtmaal achter elkaar liet Vanneste de
beste chrono noteren, waarna hij zijn voorsprong controleerde en
naar een onbedreigde zege reed.
Dat Formule 1 rijders toch wel een ras apart zijn, dat bewees Jos
Verstappen. Terwijl zoonlief met zijn Red Bull het goede weer maakte aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, kwam vader Jos
de West-Vlaamse grond verkennen met het oog op zijn deelname
aan de komende WRC manche in Ieper. Jos Verstappen toonde zich
met de andere Citroën van DG Sport een goede en snelle leerling.
Slechts vier proeven had hij nodig om voor te blijven aan zijn podiumrivaal Steve Becaert en diens Ford Fiesta Rally2 van J-Motorsport.
Verstappen bleef geregeld eindigen voor Becaert en toen Vanneste
in de slotlus schijnbaar wat gas loste, kon “Jos The Boss” driemaal
achter elkaar de scratch laten optekenen en zijn tweede plaats veilig
stellen. Steve Becaert was tevreden met de derde podiumplaats en
nog des te meer toen hij op de selfie mocht met Verstappen, een
van zijn jeugdidolen.
Daarachter zagen we nog grootse dingen, want aan de voet van het
podium strandden Stefaan Stouf en Joris Erard met de Ford Sierra
Cosworth. Niet alleen wonnen zij het Historic luik en de Divisie 5
Youngtimer, op geregelde tijdstippen mengden zij zich in de strijd
om het podium! Datzelfde mag ook gezegd worden van Bjorn Six
en zijn BMW M3. Hij moest als tweede Historic machine, vrede nemen met een vijfde plaats. Paul Lietaer ging van start met Nikita
Wyllemet in de rechterstoel van de Opel Ascona en eindigde op de
zesde plaats. Lietaer werd daarmee de winnaar van de Divisie 4,
Oldtimers. Stefaan T’Joens had het niet onder de markt maar knokte
zich met zijn Mitsubishi Evo X naar een zege in de Divisie 1-2, op een
verre 48ste eindplaats.

“Ik ben echt blij met deze derde
overwinning in de Monteberg Rally, zeker omdat het podium op de
Markt in Poperinge heel gezellig
was, met veel toeschouwers. Drie
overwinningen, dat begint al te
tellen! We hebben hier ter plaatse
moeten kennismaken met onze
nieuwe Citroën C3 Rally2 en de
auto voelt goed aan. In de slotfase
heb ik het tempo een beetje laten
zakken, maar dat doet niets af aan
de verdienste van Jos Verstappen.
De tijden die hij draaide waren heel
knap voor iemand die de streek
moest ontdekken.”
Jos Verstappen, tweede in Monteberg Rally
“Deze proeven zijn heel specifiek. Je moet de bochten diep
snijden aan hoge snelheid. Je
ziet dat het tempo er is van
zodra ik de proeven wat beter
leerde kennen. Ik moet gewoon
nog meer ervaring krijgen. Het
klikt ook uitstekend met mijn
nieuwe navigator, Harm, en het
team heeft weer een perfect
afgestelde wagen afgeleverd.
Voor mij mag de wedstrijd eigenlijk nu beginnen.”
Stefaan Stouf, winnaar Historic Monteberg Rally
“We zijn de hele dag hard in de aanval gegaan en ik ben vooral
tevreden dat de motor van de Sierra betrouwbaar bleek. Dit smaakt
natuurlijk naar meer, maar de rest van ons programma staat nog
niet vast.”
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Superstage vzw.
8 mei 2022
2de manche van het regionale VAS-kampioenschap
2022 voor rally en historic rally, tevens meetellende
voor de provinciale kampioenschappen rally en historic rally.
142, geklasseerd: 89
warm en droog
wedstrijd met rallycentrum in Poperinge, verdeeld
over drie lussen van drie proeven (Dikkebus, Monteberg en Busseboom) en een slotlus van twee proeven (Dikkebus en Monteberg) voor een totaal van
234,67 kilometer waarvan er 112,19 kilometer aan
klassementsproeven.
KP1 tot KP11 (finish): Vanneste-D’Alleine

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
...
48)

D.Vanneste-K.D’alleine
J.Verstappen-H.Van Koppen
S.Becaert- J.Vandersarren
S.Stouf-J.Erard
B.Syx-A.Vanrobaeys
P.Lietaer-N.Wyllemet
K.Boone-J.Cailliez
P.Declercq-D.Denys
P.Barbier-J.Provoost
C.Merlevede-A.Preda

Citroën C3 Rally2 in 59:06.70
Citroën C3 Rally2
+40.40
Ford Fiesta Rally2
+1:08.10
Ford Cosworth 4x4
+1:24.10
BMW M3 E30
+1:46.00
Opel Ascona
+1:46.70
Mitsubishi Evo X
+3:10.70
Skoda Fabia R5
+3:46.40
Mitsubishi Evo X
+3:54.10
BMW M3 E30
+3:54.80

S.Tjoens-G.Passchyn

Mitsubishi Evo X

+12:31.20

P. Declercq - D. Denys

B. Hoorne - K. Deroo

P. Lietaer - N. Wyllemet

S. Tjoens - G. Passchyn

S. Becaert - J. Vandersarren
Fotografie : Debecq Johan, Felhoen Geert, Maricou David, Coopman Annick
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