
	
	

	

 

Kobus Nederlands rallykampioen 2017 

“naar huis met 2 titels op zak" 

De 36e editie van de Hellendoorn Rally zal het team van Kobus Tuning 
Competition nog lang bij blijven. Tijdens de voorlaatste ronde van het Open 
Nederlands Rally Kampioenschap wisten Hermen Kobus en Erik de Wild met hun 
Skoda Fabia R5 de landstitel binnen te halen. Een derde plaats voor Kobus en de 
Wild die naast Bernhard ten Brinke en Dennis Kuipers op het erepodium mochten 
klimmen, leverde het duo naast de Nederlandse titel ook de titel in de 
felbegeerde Dutch R5 Challenge op. 

Vrijdag 

Vrijdagavond werd de Hellendoorn rally om 1900u gestart. In natte, gladde 
omstandigheden stonden twee verschillende klassementsproeven op het 
programma die elk twee keer verreden zouden worden. 

Hermen vertelt: “Het is alweer een tijd geleden dat we de GTC rally reden en dat 
maakt het altijd weer even wennen. Ik mis simpelweg het ritme. Tel daarbij op 
dat we nog nooit met deze auto in de regen hebben hoeven rijden en je snapt 
waarom we de eerste twee proeven zoveel tijd laten liggen op Bernhard. Balen, 
want de snelheid op de laatste twee proeven van de avond was goed.” 

Hermen besluit de eerste etappe van de Hellendoorn rally op een derde plaats 
algemeen, 15.1 seconden achter Bernhard ten Brinke, maar 7.5 seconden voor 
titelconcurrent Bob de Jong in zijn Citroen DS3 R5. 

Zaterdag 

Op de eerste klassementsproef op zaterdag ging het mis voor Kobus en de Wild. 
Het team was klaar voor een aanval op Ten Brinke en om de voorsprong op de 
Jong verder uit te bouwen, toen ze op de gladde klinkers van KP Mageleresch 
rond gingen. Op KP Hellendoorn wist het duo vervolgens een hoop goed te 
maken, maar het gat was te groot om nog een aanval te kunnen doen op Ten 
Brinke. 

Bob de Jong beging daarentegen een grotere fout op KP Hellendoorn en 
parkeerde zijn R5 in een sloot waardoor Hermen en Erik automatisch kampioen 
werden. 

“Het uitkomen van een gladde grasstrook heeft een heleboel rijders verrast. Voor 
Bob pakte het alleen echt beroerd uit. Hij kreeg zijn auto niet meer op de weg. 
Echt heel erg jammer, want ik had hem vandaag graag op een andere manier 
verslagen”, aldus Hermen.  

De rest van de dag besloten Hermen en Erik om het een tandje rustiger aan te 
doen. 



	
	

	

 

“We hebben vandaag niets meer te winnen, alleen te verliezen. Het zou met het 
oog op het Open Nederlands Rally Kampioenschap en de Dutch R5 trophy echt 
zonde zijn om hier nog een foutje te maken in deze verraderlijke 
omstandigheden.” 

Hermen en Erik besloten de Hellendoorn rally op een derde plaats algemeen en 
weten daarmee zowel het Nederlands kampioenschap als de winst in het Dutch 
R5 kampioenschap veilig te stellen. 

“Echt tof! Dit had ik niet durven dromen toen we begin dit jaar besloten om in 
Nederland te komen rijden. Heel erg gaaf en een fantastische kroon op het werk 
van het hele team en mijn vader in het bijzonder! 

Verder wil ik natuurlijk alle fans en sponsoren bedanken die dit jaar mogelijk 
hebben gemaakt! Kroon-Oil, Kumho Tyre, Ramko Rohrhandels en KAN reclame! 
Wat een comeback!” 


