NK HTGT 2020 update: eindelijk weer historisch racen op Zandvoort
NK HTGT seizoen 2020 ging dit weekend eindelijk van start op Zandvoort met twee 45 minuten
durende races in het door Kronos georganiseerde Benelux Open-weekend, waarbij het circuit werd
gedeeld met Triumph Competitions. Met de streamers van nieuwe sponsor Nolte Küchen op de
auto’s stond iedereen te popelen om de baan op te gaan. De kwalificatie werd onderbroken door een
rode vlag, maar de klok werd stilgezet en de sessie werd royaal hervat nadat alles was opgeruimd.
Complimenten aan Kronos hiervoor, andere organisatoren graag uw aandacht! Sautter/Newall waren
het snelste op de nieuwe GP layout in hun E-type in 2:00,8, met Jos Stevens als tweede in zijn Lotus
Elan op 2:01,6 terwijl vader en zoon Jaap en Jacky van der Ende (Ford Falcon) de 3e tijd zetten in
2:04.8. Bob Stevens (Lotus Elan) bungelde ondertussen op de 32e plaats met koppelingsproblemen.
In de eerste race op vrijdagmiddag bouwde Newall een voorsprong op. Bob Stevens kwam snel naar
voren en vocht om de vierde plaats met de Van der Ende Falcon, maar beide auto’s gaven de geest.
Na de verplichte pitstop wist Jos Stevens Rhea Sautter in te halen en pakte de overwinning. Roland
Zoomers werd derde in zijn E-type en versloeg daarmee toerwagenwinnaar touringcarwinnaar Bart
Deenik (Ford Falcon). Sjoerd Peereboom en Jasper Izaks wonnen GTS11 in hun MGB, voor Erwin van
Lieshout in de Porsche 911. René de Vries (Cooper S) scoorde een indrukwekkende tweede plaats bij
de toerwagens, voor Bas Jansen (Ford Mustang).
In de race van zaterdag nam Newall opnieuw een voorsprong, waarna Jos Stevens het na de pitstop
overnam. Kaj Dahlbacka reed een constante race en werd derde in de Corvette Grand Sport. Frans
van Maarschalkerwaart (Shelby Mustang) wist Zoomers in de E-type te achterhalen, maar liep een
tijdstraf voor te snel rijden in de pits op . Bas Jansen (Ford Mustang) was dit keer de
toerwagenwinnaar, voor Deenik (Ford Falcon) met René de Vries nipt voor vader en zoon Rappange
in hun Cooper S. Peereboom en Izaks wonnen opnieuw GTS11 in hun vertrouwde MGB. Nieuwkomer
Ed van Dijk (Jaguar E-type) kwam steeds dichter bij Hemmo Vriend in zijn Ford Falcon, maar haalde
het niet. Misschien lukt het hem over twee weken op Assen!
De volgende twee races vinden plaats op TT Circuit van Assen op 25-27 september. Er zijn nog
plaatsen beschikbaar, dus stof je pre-'66 FIA toerwagen, GT of GTP af en kom racen in het NK HTGT
powered by Nolte Küchen. We hebben je er graag bij! Mail naar race@nkhtgt.nl voor een
inschrijfformulier.
Uitslag race 1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jos Stevens (Lotus Elan) 22 laps
Rhea Sautter/Andy Newall (Jaguar E-type) +52,4
Roland Zoomers (Jaguar E-Type) + 108,6
Bart Jan Deenik (Ford Falcon) 21 laps
Sjoerd Peereboom/Jasper Izaks (MG B) 21 laps
Frans van Maarschalkerwaart (Shelby GT350) 21 laps
Rene de Vries (Cooper S) 21 laps
Bas Jansen (Ford Mustang) 21 laps

9. Erwin van Lieshout (Porsche 911) 21 laps
10. Cees Lubbers (Ford Falcon) 21 laps

Uitslag race 2:
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10.

Jos Stevens (Lotus Elan) 22 laps
Rhea Sautter/Andy Newall (Jaguar E-type) +50,6
Kaj Dahlbacka (Corvette Grand Sport) +69,5
Roland Zoomers (Jaguar E-Type) 21 laps
Frans van Maarschalkerwaart (Shelby GT350) 21 laps
Bas Jansen (Ford Mustang) 21 laps
Sjoerd Peereboom/Jasper Izaks (MG B) 21 laps
Bart Jan Deenik (Ford Falcon) 21 laps
Rene de Vries (Cooper S) 21 laps
Rob & Dante Rappange (Cooper S) 21 laps

Bijgevoegd 4 fotos (credits Senten Images)
Alle uitslagen: http://ris-timing.be/kronos/benelux/2020/
Meer info op www.nkhtgt.nl of mail naar race@nkhtgt.nl

