
        
    

        
 

Supercar Challenge Round 11 & 12 – Brands Hatch GP 
 

Adriaenssens-Meulders op snelheid in Brands Hatch: 

 

Afgelopen weekend stond op voor prachtige uitstap naar het Britse Brands Hatch GP 

circuit. Voor de tweede maal op rij zakte de Supercar Challenge af naar het 

legendarische ex-F1 circuit voor twee races van elks één uur. Het Spork Racing Team 

maakte er zijn opwachting met haar witrode Seat Leon Supercopa. Zonder concrete 

voorkennis was het een moeilijke maar zeer interessante klus voor het team en zijn 

piloten om een competitieve wagen op de baan te zetten. Piloten van dienst Jimmy 

Adriaenssens en Wim Meulders wisten na de eerste vrije training de puntjes op de ‘i’ te 

zetten qua afstelling en het beloofde een mooi weekend te worden. 

 

 
 

“Tijdens de vrije training had ik al meteen door dat het circuit een serieuze uitdaging was. 

Niet zozeer de bochtencombinaties of remzones, maar vooral de uitacceleratiepunten 

vroegen extra aandacht. Doordat er meerdere bochten zijn waar de baan voorbij de apex 

hobbelig ligt, krijg je met de voorwielaangedreven Seat moeilijk het vermogen op de 

grond. De wagen maalt frequent door wat ten koste gaat van de tijd. In bepaalde bochten 

was het de kwestie van echt een klik te maken en de lijn doorheen de bocht helemaal aan 

te passen in functie daarvan.” Aldus Jimmy Adriaenssens. 

 

Wim Meulders “De qualifying verliep vlot totdat ik een onbalans voelde op de vooras van 

de wagen. Ik slalomde een beetje en alles leek normaal totdat ik in de remzone van 

Paddock Hill Bend linksvoor een klapband kreeg. De wagen schoof de baan af en ik ging 

zijdelings het grind in. Ik voelde de zij van de wagen diep in het grind happen en de wagen 

tot tweemaal toe overhellen. Gelukkig kwam ik zonder ernstige schade tot stilstand, maar 

ik moet toegeven, het was een warm momentje!” 
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Doordat Jimmy de wagen door en door kent nam hij de start van beide races voor zijn 

rekening. “Het was weer een gezellige drukte in de eerste ronden. Ik kwam goed weg 

tijdens de rollende start maar door de nauwe eerste bochten was het moeilijk om een 

verschil te kunnen maken en veel plaatsen goed te maken. Na een paar ronden 

neutraliseerde het veld zich en vooral in de tweede race heb ik me echt kunnen 

ontplooien. Ik reed heel mijn stint treintje met Ronald Van Loon en zijn BMW M3 WTCC 

maar kon helaas niet zij-aan-zij geraken. De strijd typeerde zich door het winnen van 

terrein in de remzones en snelle bochten en het verliezen van terrein op de rechte 

stukken en trage bochten. Het was een spectaculair kat-en-muis spel waarbij we  het 

beste in elkaar naar boven brachten! Echt genieten!” 

 

 
 

Ook Wim kon zich helemaal ontplooien in de Spaanse bolide. “Doordat ik 99% van men 

carrière in achterwielaangedreven wagens doorbracht, is zulke voortrekker altijd even 

wennen, maar ik moet zeggen dat de wagen het voortreffelijk doet. Zeer betrouwbaar, 

stabiel en als je dat wenst kan je de wagen gecontroleerd de bocht laten inglijden. Heerlijk 

eigenlijk. Ik werkte tweemaal het laatste deel van de race af en Paddock Hill Bend na zat ik 

overal waar ik moest zitten. Het voorval in de qualifying kroop initieel wat in mijn hoofd, 

maar naargelang het weekend vorderde groeide het vertrouwen ook daar. Het was een 

geslaagd weekend!” 

 

Het duo Adriaenssens-Meulders eindigde respectievelijk op P11 en P12 in beide races in 

de toch wel zéér competitieve Supersport klasse. 
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(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 


