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Slalom Kinrooi op 23.10.2022
Nieuw en langer parkoers
Voor de editie 2022 van de Slalom van Kinrooi hadden de mensen van NR Trommelke een parkoers uitgezet dat ongeveer 600
meter langer was dan de vorige edities. Dit was mogelijk door
een verdere uitbreiding van de industriezone Leuerbroek. Deze
voor vele Vlamingen minder bekende streek rond Kinrooi is immers niet alleen uiterst geschikt voor toerisme en recreatie;
maar er is ook een zeer dynamische middenstand actief. Elk
jaar zien we nieuwe bedrijven bij komen in de zone waar de
slalom plaats heeft, en dit ondanks de moeilijke tijden die we
sinds een paar jaar beleven. Doordat ook houthandel Vanhove
zijn infrastructuur verder heeft uitgebouwd, was het nu mogelijk
om de finish van het parkoers op een andere plaats te leggen
dan aan de startplaats; waardoor het parkoers dus aanzienlijk
kon worden verlengd. Via het terrein van de firma konden de
deelnemers immers na de finish stapvoets terug richting wagenpark rijden. Dit alles werd ook mogelijk gemaakt doordat
NR Trommelke tijdig de zekerheid had dat ze over het nodige
aantal poortcontroleurs zouden beschikken, iets wat tegenwoordig toch ook een probleem heet te zijn. NR Trommelke was erg
dankbaar voor de hulp van al deze medewerkers en vooral de
hulp van meer dan 10 mensen van RT Moustache werd zeer op
prijs gesteld

Dixit
Jos Bronckart (Renault Clio JBR), VAS kampioen 2022
“Het was geen makkelijk seizoen. Vandaag maakte ik een verkeerde
gok door te vertrekken op oude banden. De wagen brak achteraan
uit en daardoor ging ik in de fout bij het nemen van een poort. Ook
problemen met de stuurinrichting, iets dat me al in Zonhoven plaagde,
staken weer de kop op. De nieuwe electronica-doos die ik monteerde,
bracht geen oplossing, dus er is wel degelijk iets ernstig mis met de
wagen. Uiteindelijk verdwenen alle problemen in de tweede en derde
reeks. Ik ben wel heel tevreden met deze titel en ik kijk nu al uit naar
volgend jaar!”
Willy Tuts (Parkoersbouwer)
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Het wedstrijdverloop
Jorgen Draelants kwam terug, zag en overwon. Veel beter
kan je de Slalom van Kinrooi niet samenvatten. Maar de dagwinst was niet het enige dat van belang was. Er was ook nog
de afhandeling van het kampioenschap. Dat zou voor Jos
Bronckart slechts een formaliteit moeten zijn, maar iedere
wedstrijd moet natuurlijk gereden worden.

“Een patat”... Hoe omschrijf je anders de klap die Jorgen Draelants
met de Mini Alora uitdeelde aan de concurrentie? Met de beste tijd
in alle reeksen was hij ontegensprekelijk de beste van deze zondag.
Maar er was meer, de concurrentie volgde op grote afstand, te beginnen met elf seconden in reeks 1. Daarna herpakten Jos Bronckart
op de Renault Clio en Serge Huybrechts met de VW Polo G40 zich. Zij
bleven met een dikke twee seconden achterstand in respectievelijk
reeksen twee en drie nog een beetje in de buurt van Draelants.
Bronckart, die moest zich natuurlijk concentreren op zijn titelstrijd
en daartoe moest hij vooral Dirk Smets op de Mini Alora, de ploeggenoot van Draelants, in het oog houden. Bronckart probeerde de
eerste reeks een set gebruikte banden op de Renault Clio, maar hij
mispakte zich en ging halfweg in de fout. Een 18de plaats, terwijl
rivaal Smets op een negende tijd stond, was niet goed genoeg. Met
ander rubber werkte Jos zich in reeks twee naar een tweede plaats.
Deze keer liet Smets het afweten en hij bleef steken op zijn tijd van
reeks 1. Op dat moment was de titel veilig gesteld voor Bronckart.
Maar er bleef natuurlijk nog een derde reeks. Aan de suprematie
van Draelants kon ook in de laatste reeks niet getornd worden. Deze
keer reed Serge Huybrechts met de Volkswagen Polo naar de tweede
chrono, op twee seconden.

Die verlenging van parkoers werd door de deelnemers zeker op prijs
gesteld. Een groot deel van hen liet weten dat ze het een leuk en amusant traject vonden. Sommigen vonden het moeilijk om de onderdelen
van het parkoers in de juiste volgorde af te werken. De man die hierin
vanaf de eerste reeks het beste slaagde, dat was Jorgen Draelants. Tijd dan om de eindafrekening te maken. De zege, dat leed geen
Hem hadden we sinds de Slalom van Arendonk niet meer aan het werk twijfel, die was voor Jorgen Draelants op de Mini Alora. Uiteindelijk
gezien. Een heuglijke gezinsuitbreiding was er zeker niet vreemd aan. kon Jos Bronckart met de Renault Clio de tweede plaats veilig stelHet was dus niet voldoende om op de juiste plaatsen te remmen, te len op 2,2 seconden, Serge Huybrechts klom op de derde trede van
sturen en gas te geven, je moest tegelijkertijd ook op het centraal het algemeen podium en met Dirk Smets, die niet verder kwam dan
punt van het parkoers de juiste afslag nemen. Het leek allemaal zeer een negentiende eindtijd, was de VAS Slalomtitel binnen voor Jos
eenvoudig voor de stuurlui die aan wal stonden, maar achter het stuur Bronckart. Naast de algemene titel, werden uiteraard ook de diverse
titels in de klassen vastgelegd.
moest de concentratie 100% zijn en het zenuwpeil nul.
Fotografie : Claesen Peter, Moons Jeff

Overleg binnen de organisatie

Top 3 in Kinrooi

Wedstrijdanalyse
Organisatie
Datum
Overzicht

Deelnemers
Meteo
Parcours
Koplopers

Titanic-boys klaar voor de start

Uitslag

NR Trommelke vzw
23 oktober 2022
slotmanche van het VAS Regionaal kampioenschap
Slalom en de Slalom Promotie-challenge, tevens
meetellende voor de diverse provinciale kampioenschappen
aan de start: 46, geklasseerd: 44
zacht herfstweer
tracé van ongeveer 1220 meter, uitgelegd in de Industriezone Leuerbroek in Kinrooi
reeks 1 t.e.m. reeks 3 (finish): Jorgen Draelants

1.
2.
3.
4.
10.
13.
14.
15.
23.
XX.

Draelants Jorgen
Bronckart Jos
Huybrechts Serge
Lambotte Laurent
Bertels Kevin
Broeckmans Jonathan
Degroote Bart
Denis Philippe
Delmelle Kevin
Gerard Ryan

Mini Alora
Clio JBR
VW Polo G40
VW Polo
VW Polo GT
Suzuku Swift
BDA Mini
Ford Puma
Mini
Autobianchi

1.55.012
1.57.309
2.02.737
2.02.796
2.11.470
2.13.523
2.13.613
2.15.553
2.22.905
2.17.263

Kl 8
Kl 9
Kl 7
Kl 5
Kl 2
Kl 6
Kl 3
Kl 1
Kl.10

De klassewinnaars

Delmelle Kevin Kl 1

Broeckmans Jonathan Kl 2

Denis Philippe Kl 3

Bertels Kevin Kl 5

Degroote Bart Kl 6

Lambotte Laurent Kl 7

Draelants Jorgen Kl 8

Bronckart Jos Kl 9

Gerard Ryan Kl 10

Persbericht zonder reglementaire waarde. Uitslagen ten informatieve titel.
De officiële uitslag verschijnt op www.vas.be

