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Molen Classic op 01.06.2019
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Met meer dan 50 aan de start in de Molen Classic
Zaterdag 1 juni is het weer tijd voor de Molen Classic, een organisatie van de Tieltse Automobielclub. Een “echte” Classic deze keer,
in tegenstelling tot de Leeuwenrit, de “light”
versie eerder op het seizoen.
Op de deelnemerslijst staan voorlopig 55 duo’s,
een “who is who” uit het wereldje van de oriëntatie
rittensport. Sebrecht Vaneste en Jurgen Crombez
moeten hun leidersplaats in het algemene klassement verdedigen en tellen daarbij, net als heel
het seizoen al, op hun Ford Sierra Cosworth. Ze
hebben met hun 90 punten een kleine voorsprong
op Jan Eysermans en Wim Poulmans met de Subaru Impreza (87 punten). Het leidersduo wordt
gevolgd door Bart Babeliowsky en Hendrik Jaeken
(Opel Astra, 86 punten) en Karel en Korneel Vandoorn (Volvo 240, 85 punten). Zij vormen duidelijk
een kopgroepje dat even los staat van de rest van
de geklasseerden.
Maar... de Molen Classic markeert slechts de helft
van het seizoen en met drie wedstrijden nog op
komst en twee in te brengen schrapresultaten liggen er voor iedereen nog veel mogelijkheden open.
Zoals gezegd, bijna iedereen binnen Classic Ritten-

sport is op post en dus wordt het zeer moeilijk om
een pronostiek te distilleren.
Het parcours, uiteraard geheim, werd op roadbook
gezet door uitzetters Erik De Baets en Nick Vanoverschelde. De routiniers weten dat ze dan weer
een pittige rit voor de voeten zullen krijgen met de
nodige spitsvondigheden! Op zaterdag 1 juni wordt
er gestart in de kleine zaal van de Europahal op
het Generaal Maczekplein in Tielt. Voor de rallyliefhebbers is dat de achterzijde van de grote hal
waar ieder jaar de TAC rally plaats heeft. De eerste wagens starten er om 10u01 en men verwacht
de vroegste deelnemers terug aan de finish tegen
20u30.
Voor toeschouwers en fans zal er, op de site van
“De Verenigde Rittensporters”, kort voor de wedstrijd een lijst verschijnen met publiekspunten
waar fotografen, benzinesnuivers en adepten van
leuke wagens kunnen post vatten.
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