
        
    

        
 

Supercar Challenge Round 5 & 6 – Spa Euro Race 
 

Jimmy Adriaenssens opnieuw tweemaal aan het werk op 2 

Supercopa's in de Supersport tijdens de Spa Euro Race: 
 

Na een geslaagde seizoensstart waarin Jimmy Adriaenssens zijn aandeel in de 

Supersport-klasse reeds keurig uitbouwde zal hij, net als op de Duitse 

Nürburgring, opnieuw twee wagens besturen in Spa-Francorchamps aanstaand 

weekend (23 - 24 juni). 

 

 
 

Zoals steeds zal hij onder het alziend oog van alle toeschouwers de kleuren van 

het Spork Racing Team verdedigen met Supercopa n° 323, de wagen die hij ook 

zal delen met David Nye en waarin hij voor het puntenklassement zal strijden. De 

andere Supercopa die hij zal bemannen is n° 324, de wagen van het duo Wim De 

Graef - Kris Van Kelst. Kris Van Kelst, die tot zijn grote spijt forfait moet geven 

voor deze wedstrijd, zal zijn plekje afstaan aan de jonge Belg. "Mijn stunt op de 

Nürburgring werd, zowel binnen als buiten het team, duidelijk gesmaakt. Tal van 

positieve reacties kwamen mijn kant op en vandaar aarzelde ik niet lang bij de 

vraag van Wim De Graef om hem te vergezellen. Ik zal zowel voor hem, als voor 

David Nye, als voor het ganse Spork Racing Team mijn beste beentje voorzetten 

om beide wagens opnieuw zover mogelijk vooraan te krijgen in de 

eindrangschikking. Nu we het circuit zullen delen met de (Super)GT's is het 

momenteel nog een beetje koffiedik kijken waar we ergens zullen eindigen maar 

desalniettemin gaan we ervoor om zoveel mogelijk wagens onder ons te krijgen 

op de TV-schermen! Ik kijk er alvast zeer erg naar uit en hoop iedereen te 

trakteren op een mooi spektakel!" aldus een uiterst gemotiveerde Jimmy 

Adriaenssens. 
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Ook dit keer weer zal een correcte timing tot succes moeten leiden. Jimmy zal 

dus afwisselend de eerste stint van de eerste race in zijn wagen n° 323 rijden, na 

het openen van het pit window onmiddelijk pitten, het stuur overhandigen aan 

zijn collega David Nye, wagen n° 324 opwachten om uiteindelijk de race te 

vervoltooien in de bolide van Wim De Graef en vice versa. 

 

Vrijdagmorgen 12.15u wordt het startschot van de eerste vrije training van de 

Supercar Challenge gegeven en het Spork Racing Team bevestigde alvast goed 

voorbereid te zijn voor deze afspraak op Belgische bodem! 

 

(persbericht) 


