
  

Piepers en de De Wild geven seizoen nieuwe aftrap in ELE Rally  

 

DUIVEN – De opening van het seizoen 2010 is voor Piepers Rallysport, het 

team rond de équipe Marcel Piepers (Duiven) en Erik de Wild (Dalfsen), 

ronduit een mislukking geweest. In Veenendaal moest de Honda Civic Type R 

R3 al na drie bochten aan de kant. En in Emmeloord tijdens de Tank S Rally 

werd de finish eveneens niet gehaald. Beide keren was de oorzaak een 

afgebroken aandrijfas.  

 

Sinds de Tank S Rally heeft het team op de thuisbasis in Duiven hard gewerkt 

om de problemen met de aandrijfassen onder de knie te krijgen. De Rallye de 

Wallonie werd gelaten voor wat die was om aankomend weekeinde een 

nieuwe start van het seizoen in de Paradigit ELE Rally rondom Helmond te 

kunnen maken. Ofschoon in dit seizoen geen schrapresultaten meer mogen 

worden ingezet, acht Marcel Piepers zich niet helemaal kansloos voor de 

Formule 2 titel. “Natuurlijk hebben we twee keer geen resultaat neergezet. De 

kansen zijn daarmee minimaal geworden en we zijn volledig afhankelijk van 

de anderen, maar we zijn niet helemaal kansloos. Rally is een gecompliceerd 

spelletje. Een uitvalbeurt heb je zo te pakken, kijk maar naar ons in de Tank 

S Rally. En daar houden we ons aan vast”, aldus Marcel Piepers over zijn 

titelkansen. 

 

“We hebben vorig jaar niet in de ELE rally gereden. Dus voor ons wordt de 

huidige nieuwe opzet van de rally een hernieuwde kennismaking met de „oude 

dame‟ van de Nederlandse rallysport. De industrieterreinproeven van Best en 

Vossenbeemd zijn verdwenen. We zijn erg benieuwd hoe het zal gaan. Een 

aantal klassementsproeven zijn compleet nieuw voor ons”, vind navigator Erik 

de Wild over de ELE Rally, die dit jaar voor de tweede keer op vrijdagavond 

van start gaat en finisht op zaterdag. De klassieke ELE proeven bij Stiphout, 

Oirschot, Sint Oedenrode en natuurlijk de publieksproef Ekkersrijt van Son 

zijn echter nog steeds aanwezig.  

 

“Juist om de minieme kans op de titel te waarborgen, hebben we er voor 

gekozen om naar de ELE te gaan en niet naar Ieper. De concurrentie zullen 

we voornamelijk zoeken bij Jan de Winkel en Hermen Kobus. Ik verwacht dat 

het een mooie strijd zal worden tussen onze Honda en de twee Clio‟s”, aldus 

Erik de Wild vol vertrouwen.  

 

Zaterdagavond rond middernacht zal blijken of de hernieuwde 

seizoensouverture van Piepers Rallysport succesvol is geweest.  

 



  

Algemene gegevens Paradigit ELE Rally 

 

Datum: 4 en 5 juni 2010 

Locatie: Helmond 

Start en Finish: High Tech Automotive Campus, Helmond 

Lengte van de Rally: ca 561 km 

Aantal klassementsproeven: 18 (8 verschillende) 

Lengte van de KP‟s: 172,6 km 

Startnummer Piepers/De Wild: 20 

 

Vrijdag 4 juni 2010 

Start eerste etappe: 18:30 uur vanaf podium 

5 klassementsproeven 

Finish eerste etappe: 23:52 uur  

 

Zaterdag 5 juni 2010 

Start 2e etappe: 11.00 uur vanaf podium 

13 klassementsproeven 

Finish 2e etappe: 23:55 Podium High Tech Automotive Campus 

 


