
Zondag 9 mei werd de 2e wedstrijd voor de Formule Toyota verreden. Aan het begin van de 
week werd er slecht weer voorspeld, maar gelukkig was het goed raceweer op de zondag. Door 
de uitvalbeurt in april mocht ik in het middenveld starten. Het zou een zware wedstrijd worden 
aangezien Severens van de 1e plaats mocht vertrekken, omdat hij geen punten had gehaald in 
de 1e wedstrijd. Helaas had hij al technische problemen in de opwarmronde waardoor ik vanaf 
een vierde plaats kon starten. Ik had een goede start en kon voor de 1e bocht doorschuiven naar 
een 3e plaats. Andre en Peeters hadden onderstuur in de 1e bocht waar ik wel goed doorheen 
kwam. Hierdoor had ik meer snelheid op het rechte stuk en kon ik Andre uitremmen bij de 2e 
bocht. Na de 1e ronde lag ik dus op kop, maar Siebers kon snel volgen en schoof op naar plaats 
2. Siebers was erg snel en kwam ronde na ronde iets dichterbij. Hij vond de aansluiting en tot 
aan de finish werd het een mooi gevecht. Siebers had niet genoeg snelheid om buitenom te 
komen, maar zat wel constant onder de achtervleugel. Ik kon goed de binnenkant houden en 
kwam zonder problemen voorbij aan de achterblijvers waardoor ik de 1e manche kon winnen. 
Stephan werd 3e en Andre 5e. 
 
In de 2e manche duurde het iets langer voordat ik naar voren kon komen. Ik zat binnenin bij 
Habets, maar Severens kreeg technische problemen in de eerste rondes waardoor ik niet meteen 
door kon zetten. Even later kon ik wel voorbij aan Habets en vervolgens aan Peeters. Andre 
had ondertussen een klein gat geslagen. Het tempo zat er opnieuw goed in en ik kon het gat 
dichten en een inhaalactie maken. Even later ging ook Siebers voorbij aan Andre, maar hij had 
meer moeite om het gat te dichten. Enkele rondes voor het einde kwam hij toch nog bij me, 
maar ik kon mijn plaats verdedigen. Ik won opnieuw voor Siebers en Stephan. Andre werd 
opnieuw 5e. 
 
In de finale was de start opnieuw goed en pakte ik een plaats. Daarna kon ik binnen enkele 
rondes weer naar de koppositie rijden. Opnieuw was het Siebers die naar de 2e plaats kwam, 
maar het gaatje wat ik had geslagen was iets groter en hij kon het gat niet meer dichten. 
Opnieuw was het Stephan op de 3e plaats en Andre op een 5e plaats. 
 
Met 3 overwinningen behaalde ik de dagoverwinning, maar ik moest hard werken om de 
overwinningen binnen te halen. Wel sta ik nu voor het eerst bovenaan in het kampioenschap 
met een punt voorsprong op teamgenoot Stephan. Hierdoor zal ik de volgende wedstrijd 
achteraan mogen starten. 


