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Croatia Rally - Review 
Grégoire Munster toont zijn talent  
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Grégoire Munster en copiloot Louis Louka namen het voorbije weekend deel aan de rally van 
Kroatië. De 25e plaats in WRC 2 en de 9e plaats in WRC 2 Junior geven een vertekend beeld van 
de prestaties van het duo. Een probleem met de benzinepomp op zaterdag zorgde voor een 
vroegtijdig einde van de tweede wedstrijddag. Maar Grégoire en Louis eindigden de rally wél 
alsnog in stijl. Op zondag, op een moment dat er nog volop strijd geleverd werd voor de 
algemene eindzege, in de zetten ze in de powerstage de achtste tijd algemeen en de derde tijd 
in WRC 2 neer. En ook op vrijdag reden ze in uiterst moeilijke omstandigheden in de laatste rit 
van de dag naar de negende tijd algemeen. 
 
Na een droge testsessie eerder op de week en een erg koude shakedown op donderdag toonden 
de weergoden zich vrijdag van hun meest grillige kant. Regen en mist zorgden voor uiterst moeilijke 
omstandigheden. “Als je dan een hele tijd na de toprijders start, die met hun Rally1 de koorden 
hebben uitgereden en nog meer modder op de baan hebben geworpen, wordt het extra moeilijk”, 
zegt Grégoire Munster. “Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik vrijdag mijn moeilijkste wedstrijddag ooit in 
een rally heb beleefd. In de zesde rit reed ik links vooraan en niet veel later rechts achteraan lek. Het 
is me een raadsel hoe het gebeurde maar ik was lang niet de enige. Los van die lekke banden 
hebben we tijdens de dag de afstelling verfijnd waarna de tijden volgden. De dag afsluiten met de 
negende tijd algemeen, de derde tijd in WRC2 en de tweede tijd in WRC Junior gaf me een goed 
gevoel met het oog op zaterdag.” 
  
Maar zaterdag werd één grote ontgoocheling. Op weg naar de start van de eerste klassementsrit 
van de dag moest Grégoire Munster zijn Hyundai aan de kant zetten. “Rally is en blijft een 
mechanische sport en soms gebeurt zoiets. Fijn is het niet, maar zo’n zaken maken deel uit van mijn 
job. Zaterdagavond werd duidelijk dat het wegvallen van de benzinedruk de oorzaak van onze 
opgave was. Het team heeft er alsnog alles aan gedaan om mij een competitieve wagen te 
schenken voor de slotdag. Ik wou die vier ritten absoluut rijden om ervaring op te doen, zeker op 
zo’n atypisch parcours als dat in Kroatië.” 
  
Ervaring opdoen is één zaak. Op het einde van de rally je naamkaartje afgeven is een andere. En 
dat deden Grégoire Munster en Louis Louka. Op een moment dat er vooraan gestreden werd voor 
het podium reed het duo naar de achtste tijd algemeen, de tweede tijd in WRC 2 en de derde tijd in 
WRC 2 Junior. Na vrijdag was het de tweede keer dat Grégoire en Louis zich op een dergelijke 
manier in de kijker reden. “Drie van de vier ritten op zondag stonden in het teken van ervaring 
opdoen. In de laatste rit wilden we écht nog iets proberen. Met succes, want we reden de achtste 
tijd algemeen. Zo sluiten we een teleurstellende wedstrijd toch nog mooi af, en hebben we zeker 
kunnen tonen wat we waard zijn”, besluit Grégoire Munster. 
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