Volle startgrid tijdens de tweede ronde van het
NK Rallycross op 18 en 19 mei
Komende zaterdag en zondag wordt op het Eurocircuit in Valkenswaard de tweede ronde in het
Nederlands Kampioenschap verreden. De wedstrijd wordt verdeeld over 2 dagen vanwege een
recordaantal deelnemers.

Net als vorig jaar en dus voor de tweede keer verwelkomt het Eurocircuit deelnemers van het Duitse
Kampioenschap Rallycross (DRX) op het Valkenswaardse circuit. Ruim 130 deelnemers maken hun
opwachting in Valkenswaard.

In de RST Junior Cup staan maar liefst 13 jonge talenten aan de start. In het Kampioenschap staat
Kimi Vermeulen aan kop met 40 punten, gevolgd door Jari van Hoof en Seppe Jacobs. Lukt het
Vermeulen om verder uit te lopen of wordt hij bijgehaald door zijn achtervolgers?
Bij de FRC Sprintcars voert Bart Lippens de ranglijst aan. Een kleine 3 punten maken het verschil.
Met 13 concurrenten gaat hij de strijd aan om aan kop te blijven.
9 deelnemers bij de FRC Sprinter en Superklasse racen komend weekend om de punten. Koploper
Matthias Boon gaat er zeker en vast er alles aan doen om zijn koppositie uit te bouwen.
Ook in het NK van de Super 1600 is er nog niets beslist en kan er nog vanalles gebeuren. Yves
Teelen staat bovenaan en wil ongetwijfeld beter eindigen dan Davy van de Branden (nu 2e) en Pascal
Roumans en Dennis Remans (beide 3e).

In de populaire klasse SuperNationals MIN strijden komend weekend 30 deelnemers om de winst en
de volledige 20 punten. Een populaire klasse waarin veel verschillende automerken vertegenwoordigd
zijn van BMW, Opel, Renault, Volvo, Chevrolet tot Ford. Dit weekend gaan we zien wie er als beste en
met de meeste punten uit de finales komt.
Tijdens de wedstrijd in april was het podium van de SuperNationals PLUS volledig Belgisch. Kristof
Bex ging er vandoor met de winst, gevolgd door Steven Maris en Stefan Vaesen. In het NK gaat Bex
aan kop, maar hij heeft geduchte tegenstanders in Vaessen en Van Lingen.

Voor de Duitse deelnemers is de wedstrijd op het Eurocircuit de eerste wedstrijd in hun
kampioenschap. In het Duitse Kampioenschap staat de teller in alle klassen nog op 0. En gaat de strijd
om de punten dit weekend losbarsten. Er wordt gereden in diverse klassen: Productie auto’s, rally
auto’s, rookie, Super 1600, Supercars, SuperNationals MIN, SuperNationals PLUS. Wie kent het
Valkenswaarde circuit het beste en komt als eerste uit die beroemde eerste bocht?

Al met al belooft het een zeer goed gevuld rallycrossweekend te worden. De vele deelnemers
zorgen voor volle startgrids: spektakel en strijd gegarandeerd.

