
        
    

        
 

Supercar Challenge Round 11 & 12 – Brands Hatch GP 
 

Spork Racing goes UK: 

 

Voor de uitstap van de Supercar Challenge naar het Britse Brands Hatch GP circuit op 11, 

12, 13 september tekenen het Spork Racing Team en de piloten Wim Meulders - Jimmy 

Adriaenssens hun aanwezigheid op. Het legendarische Formule 1 circuit dat slechts 

enkele malen per jaar geheel geopend is staat al lang op het verlanglijstje van het team 

en de piloten. 

 

 
 

“Zowel voor Jimmy als mezelf staat dit jaar vooral in 

teken van veranderingen op het thuisfront en moesten 

we de sport even matigen dit seizoen. Desondanks 

kriebelt de microbe het hele jaar door en ben ik blij dat 

we onze zintuigen weer even kunnen gaan aanscherpen 

in september.” Aldus Wim Meulders, die overigens niet 

onbekend is binnen de SCC. In 2013 betwiste hij onder 

andere het SCC kampioenschap met Bert Longin in een 

Saker RapX om daarnaast ook meermaals zijn opwachting 

in de Blancpain GT Series. 

 

Jimmy Adriaenssens “Wim Meulders en ik kwamen voor 

het eerst in contact met elkaar in 2008 toen hij de 

voormalige 12h of Spa betwiste binnen het Spork Racing 

Team. Ik reed toen nog op en Volkswagen Golf 4 2000cc 
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(een SCC Sport-klasse wagen) terwijl hij met een Seat Leon Supercopa mk2 aan de slag 

was. Je ziet duidelijk dat Wim dezelfde drive als ik bezit om resultaten te boeken en 

daarom ben ik verheugd met hem te kunnen afzakken naar het Britse Kent. Ik kijk ernaar 

uit weer deel te kunnen uitmaken van het sfeervolle kampioenschap en hoop goede 

resultaten te boeken!” Wim Meulders en Jimmy Adriaenssens verreden in 2009 ook al een 

race samen in de voormalige Belgische Toerwagen Series. 

 

(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 


