
        
    

        
 

Supercar Challenge Round 15 & 16 – Final Races Assen 
 

Adriaenssens-Nye opnieuw vice-kampioen in Seat na horrorweekend: 

 

19-20 oktober stonden op voor het finale weekend van de Supercar Challenge 2013. Met 

ruime voorsprong op de derde Supercopa in het Seat-klassement bundelden Jimmy 

Adriaenssens en David Nye hun krachten voor het laatste raceweekend in 2013. Spork 

Racing, opnieuw vertegenwoordigd door hun witrode Seat Leon Supercopa #423 keek uit 

naar de laatste beproeving. 

 

 
 

Zaterdagmorgen, half elf schoten alle Supersport bolides uit de blokken voor de 

beslissende kwalificatie. Jimmy Adriaenssens zou het eerste kwartier van de kwalificatie 

afwerken, ware het niet dat het noodlot toe sloeg. Na op het circuit van TT Assen eerder 

op het jaar reeds een twintig kilogram zware aandrijfstang door de voorruit te hebben 

gekregen, moest Murphy er klaarblijkelijk nog een schepje bovenop doen... "Het was een 

koude morgen, dus het was duidelijk dat de wagen minimum twee ronden nodig had om 

alles goed op temperatuur te krijgen. Nadat ik een derde keer de pitmuur passeerde en de 

wagen zeer stabiel aanvoelde ging ik voor mijn eerste snelle ronde. Alles verliep vlot tot 

aan de Ruskenhoek waar de achterkant van de wagen net bij het uitkomen van de bocht 

agressief uitbrak. Aan een snelheid van 150 kph, had de vooras niet genoeg power om de 

neus weer in de goede richting te trekken en was het over en out. De wagen kreeg grip op 

het verkeerde moment en zette zich in een baan recht naar de vangrails. Een hevige impact 

was het gevolg en de wagen was voor het weekend helaas onherstelbaar beschadigd." 

deelde een verslagen Jimmy Adriaenssens ons mee. 
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Vlak na de impact klaagde Jimmy van een hevige pijn in onderrug en buik. Ter controle 

werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis waar men drie gebroken ruggenwervels vaststelde. 

Pas dinsdagmiddag mocht Jimmy het ziekenhuis verlaten met een korset omheen zijn 

bovenlichaam. 

 

"Na negen jaar actief te zijn in de Europese autosportwereld is dit veruit het ergste wat ik 

ook meemaakte of zelfs heb zien gebeuren. Ik kan het aantal ernstige incidenten waarin ik 

betrokken was tijdens deze negen jaar zelfs bijna op één hand tellen. Vandaar is dit dan 

ook iets dat me zeker niet demotiveert om in 2014 opnieuw van de partij te zijn. Autosport 

is een deel van mijn leven en dat zet je niet zomaar opzij. De voldoening die ik in al deze 

jaren uit deze prachtige sport heb gehaald is simpelweg niet te omschrijven. Ook de talrijke 

beterschapswensen van alle fans, vrienden, familieleden, collega-piloten, teams,... vormen 

zulke grote motivatie voor me dat we in 2014 weer onze voetafdruk trachten te zetten in 

deze prachtige sport!" aldus Jimmy Adriaenssens. 

 

(persbericht) 
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http://www.jimmyadriaenssens.be 

http://www.spork-racing.be 

 

Find, follow or subscribe to us on:  

http://www.facebook.com/jimmyadriaenssens.be 

http://www.twitter.com/JimmyA3aenssens 

http://www.youtube.com/jimadr1988 


