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Rallycross Arendonk op 25.09.2022 
	 q	 voorbeschouwing
	 n	 nabeschouwing

Het wedstrijdverloop

De VAS kampioenen in de rallycross werden slechts bekend na 
de laatste wedstrijden. Zo besloot de finale op Glosso een span-
nend seizoen in de regionale rallycross. Dat was niet in het minst 
te danken aan de heropening van het complete Glosso Circuit in 
Arendonk, aangevuld met wat uitstapjes naar het Eurocircuit op 
Valkenswaard. 

Beginnen we met de basis, de klasse D ofwel de promotieklasse. 
In deze klasse, voorbehouden voor de rijders met weinig of geen 
competitie-ervaring, maakten Ruud Lavrijsen (Peugeot 205) en 
Michiel De Proost (Honda Civic) nog kans op de titel. Het was 
Lavrijsen die optimaal van start ging met de beste tijd na de 
kwalificatiereeksen. Lavrijsen mocht dus vanop de pole vertrek-
ken in de finale, maar het was De Bolle die de beste start nam 
en naar de winst reed. Ruud Lavrijsen moest genoegen nemen 
met de tweede plaats, maar dat was voldoende om zich de titel 
toe te eigenen.

Dan moeten we de sprong maken naar de klasse A, de wagens 
tot 1600cc. Daar had Ben Desender (Honda Civic) amper één 
puntje voorsprong op titelrivaal Davy Wijnants (Seat Ibiza ) voor 
de aanvang van de ultieme wedstrijd. Dan waren er ook nog 
Danny Kunnen met slechts twee punten minder en Jacky Simons 
met vier punten achterstand. Veel ruimte voor fouten was er dus 
niet voor alle titelpretendenten. Wijnants opende de debatten 
door de snelste tijden te behalen in de reeksen en beslag te leg-
gen op de pole. Desender nam naast hem plaats op de startgrid. 
Bij de start moest Wijnants echter Desender voor zich dulden en 
toen Wijnants te maken kreeg met een afgebroken versnellings-
pook was het voor hem helemaal afgelopen. Desender reed naar 
de winst, voor Danny Kunnen (Toyota Corolla) en Guy Anthoni 
(Honda Civic), en pakte ook de titel.

Uitslag

Uitslag Klasse A
 1.  Ben Desender  Honda Civic 20
 2.  Danny Kunnen  Toyota Corolla 17
 3.  Guy Anthoni  Honda Civic 15
 4.  Jean-Pierre Verstraeten  Toyota Corolla 14
 5.  Jacky Simons  Toyota Corolla GT 13

Uitslag Klasse B
 1.  Kristof De Backer  Opel Astra 20
 2.  Bob Wilms  Opel Corsa 17
 3.  Ronny Maes  VW Golf Mk2 15
 4.  Stef Engelen  VW Golf Mk2 14
 5.  Andy Van Dooren  Opel Kadett 13

Uitslag Klasse C
 1.  Yorick Maeyninckx  BMW E36 20
 2.  Jef De Busser  BMW Compact 17
 3.  Jeroen Bielen  BMW E36 15
 4.  Andy Leysen  BMW M5 14
 5.  Stijn Severeyns  Opel Ascona B 13

Uitslag Klasse D (Promo)
 1.  Robin De Bolle  Toyota MR 20
 2.  Ruud Lavrijsen  Peugeot 205 17
 3.  Mitch Moonen  Ford Fiesta 15
 4.  Anthony Van Der Veeken  Honda CRX 14
 5.  Yoko Goossens VW Golf 13

In de regionale klasse B, voor wagens van 1600cc tot 2100cc, 
vertrok Bob Wilms (Opel Corsa) als favoriet. Hij moest vooral 
Kristof De Backer (Opel Astra) in het oog houden. Maar net De 
Backer mocht in de finale vanop de pole vertrekken. Die liet zich 
deze kans niet ontglippen en hij reed in de finale naar de zege, 
voor Bob Wilms en Ronny Maes. Het betekende wel dat Bob 
Wilms de titel greep.

Dan restte er ons nog de “zwaarste” klasse C, voor wagens van 
2100cc tot 4000cc. Daar diende Yorick Maeyninckx (BMW E36) 
een minieme voorsprong te verdedigen en dat deed hij met ver-
ve door de snelste te zijn in alle drie de reeksen. Het leverde 
hem uiteraard de pole op voor de finale. Rivaal Andy Leysen 
(BMW M5) kreeg af te rekenen met een kapotte stabilisatorstang 
en met een lekke band in de reeksen. Hij trachtte zich nog naar 
de kop te werken, maar het bleek vergeefse moeite. Vanop pole 
vertrok Maeyninckx als beste en zijn leiding werd in wezen nooit 
meer bedreigd. Maeyninckx pakte een onbetwiste zege voor Jef 
De Busser (BMW Compact) en Jeroen Bielen (BMW E36), en 
greep in eenzelfde beweging ook de titel.

Organisatie RT Glosso
Datum 25 september 2022
Overzicht  afsluitende manche van het Vlaamse Regionale 

kampioenschap (VAS) Rallycross 2022, ook mee-
tellende voor diverse provinciale kampioenschap-
pen (PAK)

Deelnemers 43, verdeeld over vier klassen
Meteo droog
Parcours Glosso Rallycrosscircuit in Schotelven te Arendonk

Wedstrijdanalyse
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Strijd in de klasse
Dixit kampioenen 2022

Ruud Lavrijssen, kampioen Klasse D
“Ondanks het feit dat ik voor de tweede 
wedstrijd op zoek moest gaan naar een 
andere wagen kon ik toch nog voldoende 
punten verzamelen om alsnog kampioen 
te worden. Deze wagen is de vroegere 
wagen van mijn vader en die had er al 
eens een “opendeur” wedstrijd mee ge-
reden. Voor volgend seizoen ga ik een 
stapje hoger richting de klasse B. Dat het niet makkelijk zal worden, weet ik al, maar ik 
zal wel zien waar we terecht gaan komen.”

Ben Desender, kampioen klasse A
“Ik had veel liever al strijdend gewon-
nen. Door het vroegtijdig uitvallen van 
Wijnants was de druk plots van de ketel. 
Ik kon vandaag echt niet aan hem tippen 
en dat vond ik best wel spijtig, maar ik 
ben natuurlijk wel heel tevreden met deze 
titel”

Bob Wilms, kampioen klasse B
“Vanaf de eerste meters zat het al goed 
dit seizoen. Ik reed gedoseerd, want ik 
was ervan overtuigd dat ik met een agres-
sieve rijstijl mijn doel niet zou bereiken. 
Deze laatste wedstrijd verliep niet geheel 
vlekkeloos. In de tweede reeks had ik te 
kampen met schakelproblemen en moest 
ik noodgedwongen het toerental laten 
zakken. De opdracht was echter om bij De 

Backer te blijven en dat is uiteindelijk ook gelukt”

Yorick Maeyninckx, kampioen klasse C
“Ik reed tot drie maal toe de snelste tijd 
en het hele plaatje klopte dus perfect van 
in het begin. In de eerste reeks had ik 
nog mijn twijfels. De versnellingsbak was 
stuk gegaan en dat was wel even balen 
want ik wilde goed aan deze finale wed-
strijd beginnen. We waren daarom na de 
training op zaterdag ook op hotel blijven 
overnachten om de concentratie hoog te 
houden. Mijn doelstelling om onder druk 
te presteren haalde ik ook.”
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Glosso 2.0 = techniek, plezier en veel volk


