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Aarova Rally op 02.10.2022
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Het wedstrijdverloop
De zege in een herziene Aarova Rally kwam toe aan het uiterst populaire duo, Freddy Loix en Pieter Tsjoen. Zij stuurden hun Skoda Fabia in een lastige rally, onder moeilijke omstandigheden, naar de winst en daarmee stapte Freddy Loix
voor het eerst sinds 2016 nog eens op de hoogste trede van
het podium.
Het waren 62 teams die zich zaterdagavond aandienden voor de
ceremoniële start op de Markt van Oudenaarde. Een nachtje regen
zorgde ervoor dat de proeven er op zondag bijzonder glad bijlagen. Op de openingsproef, De Bruwaan, verloren we al een van de
favorieten. Vincent Verschueren werd verrast door aquaplaning en
de VW Polo GTI R5 ging hard van de baan. Niels Reynvoet (Skoda Fabia) reed de snelste tijd maar werd later voorbijgegaan door
Freddy Loix, die wegens ‘gehinderd’ een gecorrigeerde tijd kreeg.
Loix ging onmiddellijk aan de leiding, voor Reynvoet, en Fast Freddy
ontketende alle duivels. Met drie snelste tijden besloot hij de eerste
lus met een geruststellende voorsprong van ruim een halve minuut.
Niels Reynvoet was wel de snelste op Kruisem en bleef op de tweede
plaats. In de tweede ronde keerde de rust wat terug en kon Freddy
Loix zijn voorsprong consolideren.
De zondag omvatte ook twee bijkomende proeven in Henegouwen
en naarmate de dag vorderde kwamen er toch enkele organisatorische moeilijkheden naar boven. Zo dienden sommige proeven te
worden ingekort, een gevolg van een gebrek aan baanposten. Of
deze schoonheidsfoutjes de kandidatuur van de rally voor de BK
kalender in de weg zullen staan, wordt nog even afwachten. Naast
Vincent Verschueren verloren we bij de vedetten ook nog Adrian Fernémont (defect ontwaseming van de voorruit) en de lokale held Nicola Stampaert (van de baan). Freddy Loix en Pieter Tsjoen kwamen
niet meer in de problemen. Nadat ze op de eerste proef de leiding
namen, verstevigden ze hun voorsprong en gaven het commando

niet meer uit handen. Voor het eerst sinds Ieper 2016 mocht Freddy
Loix op het hoogste schavotje. Het was bovendien ook de derde zege
voor Pieter Tsjoen in zijn thuiswedstrijd en de eerste van zijn team,
PTR Racing. Komt daarbij nog dat Niels Reynvoet, voor de gelegenheid genavigeerd door zijn buurman Jens De Splenter, er voor PTR
Racing een mooie dubbel van maakte. Fréderic Miclotte en Nicholas
Tjoen, ook al op Skoda Fabia R5, pakten de derde podiumtrede.
Snijers en Dupan verslaan Lietaer!
Paul Lietaer nam in zijn Opel Ascona 400, zoals het ondertussen
zijn gewoonte is, de leiding bij de Historics. Maar “Polle” had het
moeilijk op de nieuwe Henegouwse proeven en moest inzetten op
zijn terreinkennis op Kruisem en De Bruwaan. Hij werd zwaar onder
druk gezet door Patrick Snijers, die met Anton Dupan naast zich in
de Ford Escort Groep4, de achtervolging inzette. Uiteindelijk haalde
een strijdlustige Patrick Snijers toch de zesde plaats algemeen, en
de zege bij de Historics en de Divisie 4 Oldtimers. Een mooi resultaat
voor “De Lange”, maar ook voor Anton Dupan, een door de wol geverfde VAS navigator! Geven we nog even mee dat de zege in Divisie
5, de Youngtimers, ging naar het duo Mathieu Vandoolaeghe en Stijn
De Ceuninck op de Mercedes 190D.
Stefaan T’Joens met zijn tiende VAS titel
XLT-teambaas Xavier Lannoo viel in extremis in voor Vincent Vandenabeele, die forfait gaf. Dat hij het klappen van de zweep nog niet
verleerd had, bewees hij door met de Subaru Impreza de zege te
pakken in de Divisie 1-2, op de negende plaats algemeen, voor Stefaan T’Joens, twaalfde, toch wel de referentie in de materie! T’Joens
van zijn kant, op de Renault Mégane bijgestaan door Greet Passchyn, had aan de tweede plaats voldoende om de titel te pakken in
Divisie 1-2, zijn tiende titel in de VAS regionale competitie!

Driemaal Fabia op het podium

Loix-Tsjoen Skoda Fabia R5

Reynvoet-De Splenter Skoda Fabia R5

Aarova in beeld

Snijers-Dupan

Muylle-Vynckier

Miclotte-Tjoen Skoda Fabia R5

Dixit ...
Freddy Loix, winnaar Aarova Rally
“De eerste proef lag er verschrikkelijk moeilijk bij, met diepe plassen
die voor watergladheid zorgden. Vincent Verschueren werd verrast
en uitgeschakeld, maar we hadden allemaal momenten van aquaplaning. De nieuwe proeven in Henegouwen waren ook heel verraderlijk, maar ze boden wel voldoende grip met regenbanden. Nee,
een gemakkelijke overwinning was het zeker niet. Vanmorgen, toen
het fel regende, lag het parcours er bijzonder glad bij. Vanaf de
tweede ronde, kon ik wel het verschil maken op Niels Reynvoet en
in de slotronde heb ik de wedstrijd gecontroleerd, al was een foutje
op deze proeven snel gemaakt. Het doet deugd om na al die jaren
nog eens te winnen.”
Stefaan T’Joens, VAS kampioen Divisie 1-2
“Dit wordt wellicht de laatste VAS titel, want vanaf volgend seizoen
wil ik meer à la carte rijden en wat meer in buitenlandse wedstrijden. Ik wil eens andere rally’s ontdekken, maar eerst heb ik nog een
ander doel, de Belgische titel in de 2WD Trophy...”

Vandoolaeghe-De Ceuninck

Leys-Hans
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NIelsen-Hanssens

Demedts-Demedts

Deelnemers
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Parcours

Koplopers:

Superstage vzw.
2 oktober 2022
5de manche van het regionale VAS-kampioenschap 2022
voor Rally en Historic Rally, tevens meetellende voor de
provinciale kampioenschappen Rally en Historic Rally.
62, geklasseerd: 44
regenachtig herfstweer, nat
Wedstrijd met rallycentrum in Oudenaarde, op het industrieterrein De Bruwaan, over drie lussen van vier klassementsproeven met De Bruwaan, Kruisem en Frasnes-LezAnvaing (Henegouwen).
KP1 tot finish: Freddy Loix-Pieter Tsjoen (Skoda Fabia R5)

Uitslag
Lannoo-Maes

Vermeersch-De Bievre

T’Joens-Passchyn

Diet-Van Dycke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
28.

F.Loix-P.Tsjoen
N.Reynvoet-J.De Splenter
F.Miclotte-N.Tjoen
T.Van Parijs-K.Heyndrickx
J.Muylle-M.Vynckier
P.Snijers-A.Dupan
P.Lietaer-C.Dhondt
C.Nielsen-W.Hanssens
X.Lannoo-F.Maes
L.Depotter-R.Depotter
Vandoolaeghe-De Ceuninck

Skoda Fabia R5
Skoda Fabia R5
Skoda Fabia R5
Porsche 996 GT3
Skoda Fabia R5
Ford Escort
Opel Ascona
Peugeot 208 Rally4
Subaru Impreza
Renault Clio
Mercedes 190D
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