Verslag EC-10
Afgelopen weekend mochten we dan eindelijk weer eens met zijn allen strijden op een NK
wedstrijd. De aftrap voor dit seizoen vond plaats op het circuit van AMCA Apeldoorn. Met 36
deelnemers verdeeld over vier klassen was er een goed gevuld startveld.
Op de zaterdag waren er al velen aanwezig om te trainen en om ervoor te zorgen zondag
goed voorbereid aan de start te kunnen verschijnen. Begin van de avond hebben de meeste
nog onder het genot van een kipsaté of kebab de dag afgesloten.
De zondagochtend werd de ‘timed practise’ helaas nog op opdrogende baan verreden. Dat
maakte het erg lastig goede rondjes neer te zetten, maar uiteraard wel de uitgelezen kans
voor diegene die er zaterdag niet waren om de baan te verkennen. Gelukkig was de baan
droog tijdens de aanvang van kwalificatie 1. Dit gaf iedereen een eerlijke kans om te vechten
voor een plek in de A-finale. Tijdens kwalificatie twee moesten de regenauto’s tevoorschijn
komen en gaven enkele rijders het een kans in de regen. Tijdens op opdrogende baan in
kwalificatie 3 kwamen er meer rijders aan de start. Met 2 van de 3 kwalificaties tellende
maakte het noodzakelijk toch te rijden om een goed resultaat neer te zetten.
De pole position in verschillende klassen werden gereden door:
Formule 1:
Front Wheel Drive:
Toerwagen Stock:
Toerwagen Modified:

Jitse Miedema
John van Overdijk
Rob Janssen
Sidney Blokker

De finales van de Formule 1 klasse warden van begin tot eind gedomineerd door Jitse. De
voormalig ETS-winnaar wist een ieder af te troeven met zijn Infinity. Runner up achter Jitse
was Bram, met op 3 het podium compleet makende Hampy Janssen.
In de de Front Wheel Drive klasse mocht John van Overdijk vertrekken vanaf plek 1. Hij was
een van de weinige die in de regen een poging waagde tijdens de kwalificatie. In de enige
droog verreden kwalificaite was het Robert v.d. Wolf die het snelste was, een krappe 2
seconde sneller dan regerend NL kampioen Patrick Jongenelis. In de finales werd er goed
gestreden en waren er meerdere gevechten gaande om het podium. In alle finales was het
einde van de rit Robert van der Wolf die als eerste over de streep kwam en daarmee de
winst in handen had.
In de toerwagen klasse werd in zowel Stock als Modified gestreden. In de stock klasse was
het in kwalificatie 1 Rob Janssen wie vooropreed. Op snelste rondetijd zat Ronald Arts er
heel dichtbij. Over de gehele 7 minuten was het verschil uiteindelijk wel ietsje groter. Tijdens
de verregende tweede kwalificatieserie waren het enkele wie een poging waagde. Tijdens de
opdrogende laatste ronde gingen de meeste wel weer de baan op om een resultaat te
zetten. In de finales heeft van begin tot einde Rob aan kop gereden. Vanaf P2 werd er flink
gestreden en was het veelal stuivertje wisselen tussen Ronald Arts en Elibert Sievers. In de
eerste finale werd voormalig NK Junior Kampioen Roel Jongenelis nog knap derde.

Uiteindelijk heeft het resultaat van de andere 2 finales niet tot een podiumplek voor hem
geleid.
In de snelste klasse van de dag, de Toerwagen Modified, was het de eerste kwalificatieserie
die gedomineerd werd door Sidney Blokker. Met zowle de snelste rondetijd als snelste
eindtijd pakte hij de pole position plek in ronde 1. Jitse Miedema, welke zaterdags niet had
getraind, werd knap 2e. Dit werd een klein beetje mogelijk gemaakt door Robert Krens die
een klein foutje maakte in ronde 4 wat hem iets tijd kostte. Zonder dit foutje was hij
waarschijnlijk diegene op plek 2 geweest. In de regen waren er wederom, net als in de
andere klassen, toch een aantal die de baan op gingen. Onder deze omstandigheden was het
Peter Ende die veruit het snelste was. Niet per se het snelste, maar wel erg constant en met
weinig foutje de 5 minuten vol kunnen maken. De finales zijn allemaal gewonnen door
Sidney Blokker. In finale 2, maar vooral finale 3, werd hij wel dicht gevolgd door Robert
Krens.
Top 3 en podium foto’s:
Formule 1:
1:
Jitse Miedema
2:
Bram Lagerwey
3:
Hampy Janssen
Front Wheel Drive:
1:
Robert van der Wolf
2:
Patrick Jongenelis
3:
Jan van Goor
Toerwagen Stock:
1:
Rob Janssen
2:
Ronald Arts
3:
Elibert Sievers
Toerwagen Modified:
1:
Sidney Blokker
2:
Robert Krens
3:
Jitse Miedema

