
 
 

 

   

Norma Driver Trophy Benelux – Round 2: Circuit Zolder 

 

Russell Racing by PK Carsport pakt tweede 

opeenvolgende zege 

 Hans Thiers, Jeffrey Van Hooydonk en Gilles Magnus winnen bij Zolder Superprix 

 Russell Racing by PK Carsport Norma M20 FC imponeert na sublieme eindsprint 

HEUSDEN-ZOLDER – Nadat Russell Racing by PK Carsport zegevierde in de vorige 

wedstrijd twee weken geleden, schonken Hans Thiers, Jeffrey Van Hooydonk en 

Gilles Magnus de zwart-rode Norma M20 FC opnieuw een klinkende zege in een 

felbetwiste race over 180 minuten te Circuit Zolder in het kader van de Zolder 

Superprix. 

Bert Longin en Christoff Corten leken in de aanvangsfase een kloofje te klunnen slaan, 

maar een aanrijding sloeg de Vlaams-Brabanders terug in het klassement. Wat volgde was 

een race op het scherp van de snee tot op 45 minuten van het einde de safety car voor 

een vierde maal op de baan verscheen. Toen de neutrale wagen opnieuw van de piste 

verdween, werden de toeschouwers getrakteerd op een schitterende 30 minuten durende 

driestrijd tussen de beide Deldiche Racing by JTB Norma’s en de latere winnaar – Russell 

Racing by PK Carsport.  

“We geraakten betrokken in een aanrijding met de Norma M20 FC van Bert Longin en 

Christoff Corten en ik vreesde even dat het game-over was”, vertelt Jeffrey Van Hooydonk. 

“De wagen hield echter stand en wat volgde was een prachtige strijd tussen onze Norma 

en de beide exemplaren van Deldiche Racing by JTB. Het was zeker geen eenvoudige race, 

mede door de vele safety cars, maar Hans Thiers kende een solide start, ik heb tijdens 

mijn stint goede rondetijden kunnen aanhouden en Gilles Magnus heeft ons tenslotte de 

kers op de taart bezorgd door op pure snelheid van de derde plaats op te rukken naar de 

zege. Een tweede opeenvolgende triomf dus voor ons team, waarmee we uiteraard ook 

een uitstekende zaak doen in de tussenstand voor het kampioenschap.”  

De volgende afspraak is opnieuw een manche over 3 uur in het voorprogramma van de 

Hankook 25 Hours VW Fun Cup op 13 juli, te Spa-Francorchamps. 
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Russell Racing by PK Carsport takes second win in a row 

 Hans Thiers, Jeffrey Van Hooydonk and Gilles Magnus win the Zolder Superprix 

 Russell Racing by PK Carsport Norma M20 FC impresses by a final sprint 

 

 HEUSDEN-ZOLDER – Russell Racing by PK Carsport won two weeks ago and  

did it again during the Zolder Superprix. After a stunning 3h race Hans 

Thiers, Jeffrey Van Hooydonk and Gilles Magnus finished first with the 

black and red Norma M20 FC . 

Bert Longin and Christoff Corten seemed to make the gap in the first minutes but a 

collision stopped this ambition. The rest of the race was stunning. After 2h the 

safety car made his 4th intervention and public saw a thrilling battle between the 2 

Deldiche Norma’s and the the winning Norma from Russel Racing by PK Carsport. 

 We had a collission with the Norma M20FC from Bert Longin and Christoff Corten 

and I really thought it was game over:dixit Jeffrey Van Hooydonck. 

 But the car felt good and we had a tremendous fight between different Norma’s. It 

was not easy because of different safety cars but Hans Thiers had a great start, I 

had a good pace and Gilles Magnus did put the cherry on the cake by going from 

third place to the victory thanks to his simple pure speed. A second win for the team 

wich is a good thing for the ranking in the Championship. 

 

 Next meeting is on july 13th on the Spa Francorchamps track as an opener before 

the Hankook 25 hours VW Fun Cup. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   

 

 

Calendar 2019 

May 17-19 : DTM (Circuit Zolder – 2 races) 

May 31-June 1-2: Superprix (Circuit Zolder) 

July 12-13 : 25H Fun Cup (Spa-Francorchamps) 

August 8-11 : 24H Zolder (Circuit Zolder) 

October 5-6 : American Festival NASCAR Finals (Circuit Zolder) 

October 19-20 : Finale races (TT Circuit Assen) 

 


