
12  juni  2008 , blz.  34

“Je moet de juiste races winnen”
Robin Frijns 
wordt tweede in 
WSK-manche in 
Mariembourg

MARIEMBOURG - In de karting valt de Belgische 
kweekvijver nog niet droog. In het internationale 
WSK-kampioenschap in Mariembourg reden Rick 
Dreezen, Jonathan Thonon, Yannick De Brabander 
en Luka Sami zich in de kijker. Maar het beste Bel-
gische resultaat kwam op naam van Robin Frijns. 
De huispiloot van het Genkse GKS moest van ver 
terugkomen, maar kaapte de tweede plaats weg 
in de KF2, de klasse voor beloften. 

De Winning Series Karting (WSK) is een competitie die 
buiten de FIA en zijn karting-afdeling CIK georganiseerd 
wordt, maar niettemin veel succes kent. Zowat alle fa-
brieksteams en toprijders tekenen present. Mariembourg 
kreeg dan ook de wereldtop over de vloer. In dat gezelschap 
behaalde Robin Frijns, 16-jarig talent uit Dalhem nabij 
Voeren, een bijzonder sterke tweede plaats.
Nochtans was het weekend niet zo goed begonnen. “In 
mijn eerste kwalificatieheat ging een bougie kapot. Echt 
iets waaraan niemand iets kan doen. Gelukkig pakte ik 
in de drie volgende heats twee eerste en een tweede plaats. 
Daarmee stond ik nog tiende in de prefinale.”

13 honderdsten 
Frijns viel in een slechte start terug naar plek 16, maar zette 
dan een remonte in, die hem naar de 9de plaats terugbracht, 
meteen zijn startpositie voor de finale. Daarin reed hij 
ijskoud naar de tweede plek, op 14 honderdsten van win-
naar Jack Harvey. 
“Ik was een tiende sneller dan Harvey en kon het gat dicht-
rijden, maar hij hield de deur dicht. In de karting heb je 
tegenwoordig steeds meer hetzelfde probleem als in de F1: 
als je te dicht nadert op een voorganger, krijg je onderstuur. 
De vierkante bakken van vroeger zijn veel gestroomlijnder 
geworden en als je op één meter van iemand rijdt, voel je 
dat hij niet meer instuurt.”
Frijns sloot onlangs het Franse kampioenschap af als vice-
kampioen en wil in de twee slotmeetings nog oprukken in 
de WSK-stand. Volgend jaar rekent hij op een seizoen in 
de KF1-klasse, om dan de overstap naar de autosport te 
maken. 

“De F1 is mijn droom, daar gaan we voor. Maar ik besef
dat het niet makkelijk is. Jongens als Hamilton en Stevens 
zijn opgepikt in de karting door McLaren en Honda. Maar 
je weet nooit vooraf wanneer de scouts komen kijken en 
als je die dag net pech hebt, ben je gezien. Je moet de goede 
wedstrijden kunnen winnen. Niet alle goede piloten geraken 
op de plaats die ze verdienen.”

MC

Rick Dreezen derde en vierde
MARIEMBOURG - Ook Rick Dreezen reed een sterk weekend 
in Mariembourg. De Opoeterenaar werd derde in de prefinale 
van de KZ2-klasse (125cc, geschakeld), waarin hij ook de snelste 
ronde reed. In de finale werd hij vierde. De zege was voor de 
Italiaan Marco Ardigo, nadat winnaar Jonathan Thonon uit 
de uitslag geschrapt was wegens niet-conforme motor. MC

Robin Frijns zorgt voor het beste Belgische resultaat in Mariembourg. 
Hij wordt tweede op een zucht van de winnaar. Foto HBvL


