
Zondag 11 juli werd de 4e wedstrijd verreden voor het baankampioenschap in Posterholt. Het 
was bloedheet en daardoor was er minder publiek dan normaal. Ook werd het aantal rondes 
ingekort door de extreme omstandigheden. In de Formule Toyota stonden 11 auto’s aan de start 
met Patrick Stuart (Ovalnews) als debutant. Ikzelf mocht van plaats 7 vertrekken met veel 
snelle mannen voor me. 
 
In de 1e manche had ik een goede start en met het ingaan van bocht 3 kon ik Stephan en Peeters 
binnendoor inhalen. Vervolgens kon ik plaats 4 overnemen van Andre. Er was een gat van mij 
naar de vechtende Hoeboer en Siebers en ik was in staat het gat te dichten. Hoeboer maakte een 
fout waardoor Siebers langs de binnenkant kon profiteren. Helaas kon ik niet volgen, maar in 
de laatste ronden kon ik aan de buitenkant voorbij aan Hoeboer en eindigde ik als 3e. Severens 
wist zijn 1e startpositie om te zetten in een overwinning. 
 
In de 2e manche ging ik aan de binnenkant langs Stephan de 1e bocht in. Bij het uitkomen zat 
Peeters aan de buitenkant waardoor ik aan de binnenkant naar plaats 5 kon opschuiven. Even 
later kon ik voorbij aan Andre en ging ik op weg naar Hoeboer. Hij had een overstuur moment 
in het midden van de bocht waardoor ik harder de bocht uit kwam en binnendoor kon steken. 
Inmiddels was Siebers in gevecht met Severens, kwam er voorbij en wist de manche te winnen. 
Ik kon buitenom voorbij aan Severens, maar het gat naar Siebers was te groot en kon ik niet 
meer dichtrijden. 
 
In de finale ging ik het proberen op nieuwe banden. Al snel schoof ik op naar een 4e plaats en 
kon ik op jacht naar Hoeboer. Ik kon hem langs de buitenkant passeren en de ruimte tussen ons 
beiden was erg klein. Ik zat in de buurt van Siebers en kon het gat een beetje dichten en toen 
hij zich verremde, kon ik binnendoor profiteren. Severens had inmiddels een gat geslagen en 
Siebers zat onder de achtervleugel. Ik was in staat het gat naar Severens te dichten en iets uit te 
lopen op Siebers. Enkele rondes voor het einde kon ik de leiding overnemen en de finale 
winnen.  
 
Het was een goede dag zonder schade en een 2e plaats in het dagklassement met 1 punt minder 
dan Siebers. Severens pakte de 3e plaats. Stephan werd 5e en Andre 7e.  
 
 
 


