Belcar Endurance Championship 2018 : Zolder Super Prix - Kwalificatie
Eén zaak is duidelijk: een mooi startveld van 32 wagens en 82 piloten starten morgen op
Circuit Zolder voor de derde manche van het Belcar Endurance Championship 2018. De
kwalificaties vonden plaats onder een stralende zon, bij temperaturen van 30°C. Meteen de
ideale voorbereiding op de Eleven Sports 24 Hours of Zolder, die op 11 en 12 augustus wordt
verreden. Koen Wauters had lang de polepositie voor ogen in Belcar 1, tot Dylan Derdaele er
de snelste ronde uitperste. Sam Dejonghe zet Deldiche Racing in extremis op pole in het
algemene klassement.
Tijdens de vrije trainingen eerder op de dag, kenden de Wolf van Pampel/Doubek en de
Saker van Bultynck/Branckaerts/Meijer problemen. De Wolf geraakte tijdig race klaar. De
VGL Saker helaas niet. Eenmaal het licht op groen, ging iedereen op zoek naar de snelste
chrono.
In de Belgian GT4 Endurance Trophy zagen we Bart Van Samang met de MSE BMW meteen
een top tijd noteren. De AMG van Van Dierendonck en de BMW van Koen De Wit kwamen
dicht in de buurt, maar het was uiteindelijk Ward Sluys die op het einde zijn pole kon
verzilveren met de SRT AMG Mercedes.
Een andere felle strijd zagen we in Belcar 1, de Porsche Endurance Benelux Trophy. Koen
Wauters had een hele tijd de pole in handen, maar moest deze opnieuw uit handen geven
op enkele minuten voor het einde. Dylan Derdaele perste er nog een heel snel rondje uit. De
Belgium Racing Porsche zien we dus voor de Independent Motorsports Porsche op de
stargrid verschijnen. Fred Bouvy noteerde uiteindelijk de derde tijd, voor Bert Longin.
Ook in Belcar 5 zagen we 3 verschillende wagens aan de leiding. In het begin reed Luc
Janssens de snelste tijd met de QSR BMW maar halverwege de sessie dook Jo Lammens net
onder deze tijd. 5 minuten voor het einde wist zijn AR Performance teamgenoot Olivier
Herstens nog net iets sneller te gaan. Het belooft morgen een felle strijd te worden.
In Belcar 4 lagen de tijden wat verder uit elkaar. Ron Van de Water, die trouwens 3de
algemeen staat in het kampioenschap met zijn VDW Motorsport BMW Z3, was opnieuw de
snelste voor de G&R BMW en de R&J BMW.
Helemaal vooraan streden de CN prototypes weer voor de algemene pole position. Kris
Cools - die Marc Goossens vervangt op de Aqua Protect Norma - zette een eerste scherpe
tijd neer. Al snel ging de Russel Racing by DVB Norma onder deze tijd. Sam Dejonghe, die dit
weekend Deldiche Racing vervoegt samen met Tim Joosen en Thomas Piessens, benaderde
deze snelste tijd maar ging er net niet onder.

Ook Thomas Vauterin sloop dichterbij en Gilles Magnus deed nog een laatste poging, 5
minuten voor het afvlaggen. Het leverde hem een voorlopige pole op, want de laatste 3
rondjes van Sam Dejonghe waren ronduit subliem. Eerst kwam hij tot op 9 duizendsten van
een seconde van Gilles en bij het vallen van de zwart-wit geblokte vlag deed Sam 0,086
seconde beter en veroverde zo de derde pole op rij voor Deldiche Racing.
Morgen start de wedstrijd over 180 minuten om 15u25. Een race over 3 uur. Voor onze
Belcar zien we ook de Supercar Challenge en de Ford Fiesta Sprint Cup aan het werk.
Afspraak op Circuit Zolder.

