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‘BELGIAN ENDURANCE CHAMPIONSHIP BELCAR 2017 KLAAR VOOR ZOLDER SUPERPRIX OP 15&16
JULI
Circuit Zolder nodigt u uit op 15 en 16 juli: dan wordt tijdens de Zolder Superprix op Circuit Zolder
de derde manche van het Belgian Endurance Championship BELCAR betwist. Een 180’ durende race
waarbij de deelnemende teams alles uit de kast halen om er een superspannende race van te
maken. Zo heeft Belcar Endurance sinds vorig jaar de titel van een officieel en volwaardig nationaal
kampioenschap - waar tourwagens, GT’s en sportscars het tegen elkaar opnemen.

Huidig klassement: McDonald's Racing zegeviert bij Norma 1-2-3 na thriller in eindfase
De McDonald's Racing Norma M20 FC uit Belcar 2 was het enige prototype aan de kop van de
wedstrijd die geen drive-through penalty opliep en kon zo richting zege cruisen met een tiental tellen
bonus op de Deldiche Racing Norma M20 FC en het identieke exemplaar van de gebroeders Thiers en
Jeffrey Van Hooydonk.
MExT Racing zegevierde in Belcar 1 en hield uiteindelijk de merkgenoten van No Speed Limit en
Belgium Racing af. Het puntenverlies zal het trio Koen & Kris Wauters en Xavier Stevens een gans
seizoen blijven achtervolgen, maar niets is verloren. Het West-Vlaams team stond er terug en ging na
een mooie strijd met de zege lopen in de Klasse 1 voor Cup wagens en GT +3000cc.
Steve Vanbellingen en Wiebe Wijtzes sloten wederom af als beste toerisme en winnaar in Belcar 4,
een mooie opsteker nadat de bolide tijdens de eerste training na enkele ronden reeds af te rekenen
kreeg met een stukke motor. De Euroracing BMW sloot af als tweede, voor de merkgenoten van Van
De Water Motorsport.
Belcar 3 was een kolfje naar de hand van PG Motorsport in de Porsche Cayman van Tjarco Jilesen en
Paul Geeris, de wagen die na de seizoensopener in Spa op een knappe derde plaats in het klassement
prijkte.
QSR Racing won de strijd bij de BMW Clubsports in Belcar 5, voor het exemplaar van Convents en dat
van Skylimit Yokohama Racing #70. De Lamborghini zegevierde zoals gemeld in de gastklasse; de PG
Motorsport Porsche 944 van de Nederlandse familie Van Peperzeel sloot als tweede af, voor de
EuroRacing Radical van de debuterende Marnik Battryn en Stienes Longin, die problemen kende aan
de versnellingsbak.
Verder op het programma
Er is alweer een geweldige editie in de maak. Met de eigen Belgian Endurance Championship
BELCAR, de tourwagens van de TCR-Benelux, de voormalige Formule 1-wagens van de BOSS GP, de
Supercar Challenge én de nieuwe GT&Prototype Challenge kan u zich verwachten aan spectaculaire
series vol jankende en brullende motoren die strijden om elke centimeter asfalt. Alle credits gaan uit
naar V-Max Racing Management uit Breda bestaande uit Dick van Elk, Renate Berendsen en Renata
Aertsen.
Hier vindt u de deelnemerslijst van de Belgian Endurance Championship BELCAR alsook de timing
van alle races terug.

