PERSINFO
Vlaamse
Autosportfederatie

Persdienst van de
Vlaamse Autosportfederatie

27.03.2017

Tjen Carlens
+32475464636
tjen@vas.be

www.vas.be

Titanicrit op 25.03.2017
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Uitdaging, sfeer en spanning tijdens de Titanicrit
De dubbele Titanicrit, de eerste in Kasterlee en
de tweede maanden later in Rijkevorsel, vormt
het scharnierpunt van het Rittensportkampioenschap in 2017. Met 66 inschrijvingen konden
de inrichters van de 31ste Titanicrit alvast een
deelnemerslijst presenteren die de vastgestelde
gemiddelden volgde.
“We hebben niet speciaal gezocht naar extreme moeilijkheden”, stelde Dirk Van den Schoor, relatie deelnemers voor Titanic, “ik zou deze rit bestempelen als
gemakkelijk.”
Het weerspiegelde zich in de uitslagen. Vooral dan
in de instapklasse ‘recreatie’. Gie Geerinckx, met de
mooie Honda Accord, leidde daar het eerste deel.
Patrick De Clerck, Sam De Wolf...het zijn niet meteen de namen die we vooraan terugvinden. Na het
tweede deel schoven de definitieve winnaars naar
voren. Het werd een Titanic dubbelslag met Staf en
Bram Aarts en de Fiat op de tweede plaats. De zege
ging naar het Brabantse Diest, met Lizette Brebels,
genavigeerd door haar man Hugo Bruyneel. “We hebben veel goedgemaakt in het tweede deel. We misten
maar één controle, de achtervolgers miste er al twee.
Dat slaat direct een kloof”, verduidelijkt Hugo, die we
ook al zagen in de Antwerp Classic. Rittensport, Classic, Marathon... “Neen, geen marathon”, valt Lizette
in. “Dat gaat te snel. Wij hebben maar een heel gewone auto. Het moet allemaal wat leuk blijven, ook in
rittensport. Op bepaalde tijdstippen speelt natuurlijk
ook het weer mee. Een mooie lentedag als dit is anders dan een wedstrijd waar het heel de tijd regent.”
Hugo hernieuwde na heel lange tijd met de zege.
“Heel vroeger, zeker 30 jaar geleden, reed ik nog veel
rittensport. Dat heette toen ‘oefenrally’s. Pas recent,
met de Memorial van Looi, raakte ik terug in contact
met de rittensport. We vonden het leuk om weer mee
te doen en dus staat er normaal voor dit jaar een heel
seizoen op het programma”, gaat hij verder.
In de klasse Toerisme en Sport werd het al snel duidelijk wie er voor de zege ging strijden. Eén bepaalde
visgraat situatie maakte daar heel wat slachtoffers
en zorgde voor spanning in de klassen... en veel nabriefing uiteraard! Navigatiespecialist Jens Vanoverschelde heeft al heel wat situaties gezien, maar hij zat

deze keer aan het stuur en liet de navigatie over aan
Pablo Cracco. Het werd op tijd beslist binnen Toerisme
want het regende nulscores en dan liggen de kansen
kort bij elkaar. Jens en Pablo kwamen als winnaars
uit deel 1 en moesten Steven en Jos De Man, en de
mooie Matra Murena, voor laten op deel 2. Regularity
kampioen Luc Vanden Bogerd, met echtgenote Heidi
Wuyts, ging in de achtervolging maar moest de zege
lossen na een 5de plaats in het tweede deel. Een zege
dus voor het gemengde duo Vanoverschelde en Cracco, optredend voor de clubs Medina en Atlantic. Vanden Bogerd-Wuyts haalden voor Titanic de zilveren
plak, Claeys en Boone brachten het brons naar MAK,
de Mechelse Autoclub.
“Dat was nog eens plezant”, juichte Patrick Holemans,
“echte rittensport!” En het werd werd in de klasse
Sport een nieuwe zege voor het onoverkomelijke duo
Pätrick Holemans en Johnny Champagne. Zij moesten echter in het eerste deel het West-Vlaamse duo
Verschaeve-Van Craeynest voor zich dulden, maar 16
strafpunten op tijd gaven de doorslag in het tweede
deel, gewonnen door Massa-Vandenholt. Het duel
draaide dus uit in het voordeel van de Titanic renstal.
Het wordt nu lang wachten voor de rittensporters. Zij
komen pas op 1 oktober weer aan zet met de 32ste
Titanicrit, deze keer wel met basis in Rijkevorsel.
Daarna kan men beginnen rekenen om de mogelijke
kansen in het kampioenschap in te schatten.

Fotografie : Marc Keyenberg, Willy Bouchez
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Brebels Lizette-Bruyneel Hugo
Aarts Staf-Aarts Bram
De Pau Patrick-Hooreweghe Julien
Verfaillie Danny-Debaets Eric
Devreker Guido-Ransbottyn Sabine
Claas Marcel-Heijlen Annita
Duerinckx David-Jacobs Tom
Lefebvre Tim-Pollet Jeffrey
Dewulf Filip-Collie Veronique
Hoogwijs Edith-Wellens Peter
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Vanoverschelde Jens-Cracco Pablo
Van Den Bogerd Luc-Wuyts Heidi
Claeys Tim-Boone Jorden
Muylle Guy-Muylle Jo
Babeliowsky Bart-Jaeken Hendrik
Agten Guy-Seynaeve Dominiek
De Weerdt Wilfried-Lauwers Hans
De Man Steven-De Man Jos
Demedts Jonas-Priem Filiep
De Cnodder Jelle-Huysmans Jonathan
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Klasse Sport
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Holemans Patrick-Champagne Johnny
Verschaeve Jan-Vancraeynest Frederik
Lintermans Lieven-Holemans dirk
Massa Marjo-Vandenholt Bjorn
Seynaeve Anja-Vanoverschelde Nick
Rackham Leo-Rackham Inge
V.d. Wyngaert Sander-V.d. Wyngaert Paul
Dupont Guy-Dupont Olivier
Wynants François-Cami Danny

63
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80
120
129
167
220
230
286

Rittensport ... leuke en sociale sport !
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