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Rallycross Maasmechelen op 07.03.2020
Het wedstrijdverloop
Het was voor sommigen een zekerheid, voor anderen regeerde dan weer de twijfel. Maar iedereen was zeer opgelucht
dat de openingswedstrijd van het regionaal rallycross kampioenschap als vanouds van start kon gaan op het Duivelsbergcircuit in Maasmechelen. Alle vergunningsperikelen en
politiek gekrakeel verdwenen snel naar de achtergrond toen
de eerste wagens over het circuit reden. De sfeer zat goed,
de gezichten stonden blij en de races waren om duimen en
vingers bij af te likken!
Klasse A: Jordy Putzeys aan de macht
Met slechts veertien ingeschreven wagens was de klasse A niet meteen druk bezet. Jordy Putzeys kwam er met de Opel Astra oefenen
voor zijn wedstrijd in het nationale kampioenschap, één dag later.
Broer Yenthe, de regerende kampioen in de Promotieklasse, trad
ook aan in de klasse A. Met een zesde en een vijfde tijd strandde
hij op een zevende plaats in de eindafrekening. Broer Jordy deed
het beter en won de finale. Daarbij diende hij af te rekenen met
routinier Ben Lenaerts op Peugeot 207. Na drie besttijden in de
reeksen mocht die op pole starten in de A-finale. Lenaerts nam er
een kanonstart, maar een goed volgende Jordy Putzeys vond in de
voorlaatste ronde een klein gaatje en greep de zege. Lenaerts werd
nog tweede voor Steven Ubben in de Honda CRX.
Klasse B: goud voor Weltjens
Thomas Weltjens reed op een opdrogende omloop naar de pole in de
A-finale met de kleine Opel Corsa. Weltjens ging er vandoor als een
speer uit een boog en enkel Peter Putzeys kon het hoge tempo volgen van een zeer sterk rijdende Weltjens. Die reed naar een ogenschijnlijke gemakkelijke zege met weinig of geen tegenstand van de
achtervolgers. Zelfs na het nemen van de jokerronde bleef Weltjens
aan de leiding om deze uiteindelijk niet meer uit handen te geven.
Hij won voor Bart Ruyssen in de Honda Civic en voor Putzeys.
Klasse C: Goris opnieuw aan het feest
Bart Goris en de Chevrolet Kalos gingen vorig jaar met de kroon
aan de haal. Dit seizoen wil hij dat graag herhalen in de “zwaarste”
klasse die door de nieuwe indeling ietwat hertekend werd. Goris gaf
de Kalos alvast flink de sporen in deze openingsrace en zette quasi
onbedreigd de pole neer voor de A-finale. Daarin was hij het beste
van de lijn en koos ervoor als eerste te gaan jokeren. Broer Robbe
Goris ging naar de leiding en leek aanspraak te kunnen maken op
de zege toen een afgebroken wiel alle hoop de grond inboorde. Bart
Goris mocht het seizoen dan opnieuw openen met een overwinning,
voor Yorick Maeninckx in de BMW E36 en Andy Leysen.
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Nietvelt aan het feest in Promo D
Werner Nietvelt toonde zich met de Honda vorig seizoen al in het
Promotiekampioenschap. In deze openingsmanche reed Nietvelt tot
tweemaal toe de snelste tijd in de reeksen. Enkel in de tweede reeks
moest hij Ruud Lavrijsen in de Peugeot 205 laten voorgaan. In de Afinale zorgde Basile Huys met de Opel Astra voor een herstart door
te vroeg op het gaspedaal te staan. Bij de herneming ging Nietvelt
er meteen vandoor en hield het hoofd koel tot aan de finish. Zjef
Everaert, in de BMW E30, ging mooi als tweede over de meet voor
Huys, die ondanks zijn valse start, en dus twee passages doorheen
de jokerronde, alsnog op het podium mocht plaatsnemen.

Dixit ...
Jordy Putzeys, winnaar klasse A
“Ik kwam speciaal testen voor de nationale wedstrijd. In het VAS
gebeuren reed ik vroeger ook nog en ik heb nog steeds respect voor
deze jongens. Je moet immers ergens beginnen. We werkten tot vijf
uur vanochtend aan de wagen van mijn broer Yenthe om ervoor te
zorgen dat hij toch aan de start kon staan. Ik ben doodmoe maar de
overwinning geeft heel veel voldoening.”
Thomas Weltjens, winnaar klasse B
“Ik had een hele goede start en dat leidde tot dit resultaat. Ik kon
eindelijk over een nieuwe versnellingsbak beschikken. De verhoudingen liggen net iets anders dan verleden jaar. Het schakelwerk is
nu iets minder geworden waardoor ik me beter kan concentreren op
het rijden zelf. Ik zag in de drie reeksen niemand voor me rijden.
Dat zegt dus voldoende over de prestaties van de wagen”
Bart Goris, winnaar klasse C
“De start verliep onverwacht goed. Wel had ik even wat schakelproblemen, dat liep niet echt vlot. Maar door tweemaal de snelste tijd
te rijden in de reeksen zat ik al een beetje op rozen in de finale, en
winnen voor mijn broer was ook al heel wat!”
Werner Nietvelt, winnaar klasse D
“Met de straatbanden was het wel wat zoeken naar grip. Verleden
jaar mocht je nog met racerubbers aantreden en dat verschil voel je
wel natuurlijk. Ik had pas op maandag voor de wedstrijd beslist om
aan te start te verschijnen. Een juiste beslissing achteraf bekeken.
Ons opzet is dit jaar heel simpel: niets moet en alles kan!”

Fotografie :
Claesen P, Vercruysse G
Redactionele feedback : Claesen Peter

Klassewinnaars

Kl A Jordy Putzeys

Kl B Thomas Weltjens

Kl C Bart Goris

Wedstrijdanalyse
Organisatie
Datum

BRCV
7 maart 2020

Deelnemers: 70
		
		
		
Meteo:
Parcours:

14 in klasse A
23 in klasse B
22 in klasse C
11 in klasse D

Uitslag
Klasse A

1
2
3
4
5

Putzeys Jordy
Lenaerts Ben
Ubben Steven
Kunnen Danny
Raemaekers Eddy

Opel Astra
Peugeot 207
Honda Crx
Toyota Corolla
Opel Corsa

20
17
15
14
13

Klasse B

1
2
3
4
5

Weltjens Thomas
Ruyssen Bart
Putzeys Peter
Schrooten Sanne
Nijssen Wouter

Opel Corsa
Honda Civic
Opel Corsa
Citroën Xsara
Opel Corsa

20
17
15
14
13

Klasse C

1
2
3
4
5

Goris Bart
Maeyninckx Yorick
Leysen Andy
Kemps Jonas
Severeyns Stijn

Chevrolet Kalos
BMW E36
BMW M5
BMW 328
Opel Ascona

20
17
15
14
13

Klasse D

1
2
3
4
5

Nietvelt Werner
Everaert Zjef
Huys Basile
Antonissen Rume
Bavin Sam

Honda Civic
BMW E30
Opel Astra
Ford Fiësta
Citroën Saxo

20
17
15
14
13

aanvankelijk nat, bewolkt en regenachtig
Duivelsbergcircuit Maasmechelen

Koplopers
Klasse A
		
		
Klasse B
		
		
Klasse C
		
		
Klasse D
		
		

Reeks 1
Reeks 2
Reeks 3
Reeks 1
Reeks 2
Reeks 3
Reeks 1
Reeks 2
Reeks 3
Reeks 1
Reeks 2
Reeks 3

Lenaerts Ben
Lenaerts Ben
Lenaerts Ben
Putzeys Peter
Weltjens Thomas
Weltjens Thomas
Goris Bart
Goris Bart
Leysen Andy
Nietvelt Werner
Lavrijsen Ruud
Nietvelt Werner

Kl D Werner Nietvelt

Thomas Weltjens als een speer uit een boog
Jordy Putzeys op kop

Bart en Robbe Goris, zelfde rijstijl

Yorick Maeyninckx in actie

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

