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De VAS kampioenen zijn gekend !
Op een zonovergoten Duivelsbergcircuit werden de laatste meters in het regionaal VAS
rallycross kampioenschap, editie 2018, gereden. Eén kampioen diende er nog te worden
aangeduid. Zou het in klasse B eindelijk Andy
Leysen worden of volgde Jonas Kemps zichzelf op? Strijd was er volop in alle klassen,
want ook elders diende nog wat ere-metaal te
worden verdeeld!
Klasse A (-1600cc): Dexters nog maar eens
de snelste
Kampioen Didier Dexters kon als nieuwbakken
kampioen zijn titel nog wat extra glans geven. De
Maasmechelaar stond na drie reeksen nog maar
eens op de pole in de A-finale. In deze finale werkte Didier Dexters een foutloze wedstrijd af en ook
al kwam de concurrentie op bepaalde momenten
gevaarlijk dichtbij, toch hield “Dexy” het hoofd koel
en scoorde zijn zesde zege van het seizoen. Achter
hem werd er gebakkeleid voor de ereplaatsen. Desender in de Honda ging als tweede over de meet
voor Davy Wynants. In de eindafrekening was het
echter Wynants die het vice-kampioenschap pakte terwijl Van der Linde Rens met de derde plaats
mocht gaan lopen!
Klasse B (+1600cc): Leysen knap kampioen
na Kemps
De grote finale werd deze van de klasse B! Hier
zou het gaan tussen Andy Leysen in de BMW M5
en Jonas Kemps in de BMW E36 voor de titel. Leysen had op papier de beste kansen in handen. Voor
Kemps begon het in mineur. Zijn problemen van de
vorige race raakten niet tijdig opgelost en de Balenaar trad aan met de wagen van zus Karlijn. Helaas
bleek al snel dat, met honderd paarden minder onder de motorkap, het spel anders werd gespeeld.
Kemps reed nog wel de snelste tijd in de eerste
reeks maar moest daarna toekijken hoe Andy Leysen de zaken in handen nam. Met tweemaal een
besttijd in de volgende reeksen verzekerde Leysen
zich van de pole. Leysen nam een kanonstart en
reed weg van Jonas Kemps.

De kampioenschaptitel is een feit voor de man uit
Arendonk. Jonas Kemps wordt tweede voor oude
rot Jan Driesen in de BMW Compact. “Ik ben dolgelukkig met deze titel”, vertelde Leysen. “Al was het
niet makkelijk. Op vrijdagavond moesten we immers nog het stuurhuis vervangen samen met de
jongens van Nijssen Motorsport. Gelukkig kregen
we alles tijdig klaar maar ook tijdens de wedstrijd
speelden de zenuwen parten. In de eerste reeks
had ik teveel wielspin. Dit werd opgelost door nieuwe banden te monteren. De finale was dan makkelijker dan gedacht. Top gewoon”, vertelde hij nadien.
Klasse C (Promotie): Devlin Thijs vice-kampioen
Rudi Loodts werd op het Glosso Circuit al uitgeroepen tot kampioen in deze klasse en dit na een
sterk seizoen. Loodts liet in de voorbereidingen
deze keer de derde reeks aan zich voorbijgaan
en zag hoe Thijs naar de pole in de A-finale reed.
Thijs had immers nog de plaats van vice-kampioen
in het vizier en diende daartoe Wim Van Tiggelen
in de Peugeot 205 af te houden. In de finale was
Devlin Thijs het snelste weg. Loodts had een minder goede start en kwam in het gewoel loeihard in
de vangrails. Een herstart was noodzakelijk en bij
Loodts werd de gehavende Opel Corsa in ijltempo
hersteld. De herstart zag Rudi Loodts naar de leiding gaan voor Thijs en Wim Van Tiggelen. Devlin
Thijs ging heel doordacht als eerste door de Jokerronde. Loodts deed het één ronde later, maar hij
hervond in de gehavende wagen niet meer het
juiste ritme. Thijs nam de leiding over en ging in de
laatste race van het jaar als winnaar over de meet.
Kampioen Loodts werd tweede voor een goed gevolgde Wim Van Tiggelen. In de eindstand wordt
Devlin Thijs de vice-kampioen. Wim Van Tiggelen
kreeg het brons toegedeeld.
De regionale rallycross-rijders gaan nu de winterpauze in. De wedstrijden hernemen dan begin
maart 2019.
Fotografie : Gino Vercruysse, Pé Claesen
Redactionele ondersteuning Peter Claesen, Willy Bouchez
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Dexters Didier
Desender Wouter
Wynants Davy
Vander Linde Rens
Desender Ben
Simons Jacky
Remans Jon
JanssenJeroen
Raemaekers Eddy
Nieuwenhuize Wilco

Toyota MR2
Honda Civic
Seat Ibiza
Honda Civic
Honda Civic
Toyota Corolla
Honda Civic
Honda CRX
Opel Corsa
Opel Corsa
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Klasse B
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Leysen Andy
Kemps Jonas
Severeyns Stijn
Weltjens Thomas
Heyns Yves
Schrooten Sanne
Driesen Jan
Verstreepen Rigo
Goris Bart
Mast Tom

BMW M5
BMW M3
Opel Ascona
Opel Corsa
BMW E39
Citroën Xsara
BMW Compact
BMW E36
Chevrolet Kalos
BMW Compact
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Klasse C
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Thijs Devlin
Loodts Rudy
Van Tiggelen Wim
Kunnen Danny
LauwersAnthony
Vliers Bjorn
Vandepas Caithlin
Vliers Henri
De Lauw Piet

Opel Corsa
Opel Corsa
Peugeot 205
Toyota Corola
Opel Astra
Opel Corsa
Peugeot 205
Ford Escort
Opel Ascona
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De kampioenen 2018
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