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Het wedstrijdverloop

Dixit ...

De Fransman Christophe Berteloot en corijder Baptiste Gengoux
namen op de Porsche 924 van bij de start in de ochtend de kop
van de wedstrijd in handen. Johan Gitsels en zoon Joppe waren
op hun Porsche 911 in Rothmans kleuren de achtervolgers na
deel 1 maar moesten na enige fouten de rol lossen. Na etappe
2 namen Gauthier Decavele en Kenneth Verté, de winnaars van
vorig jaar, de jacht op de leiders over in hun Volvo Amazone.
Even leek de wedstrijd te kantelen toen in het afsluitende derde
deel leider Bertheloot een “valse stempel” pakte, maar het puntenoverschot was groot genoeg voor Berteloot en Gengoux om
zelfs na de strafseconden de zege binnen te rijven voor DecaveleVerté. Bart Babeliowsky en Hendrik Jaeken haalden uiteindelijk
nog de derde trede van het podium op de Opel Kadett C GT/E.
De winnaars in de Youngtimer categorie werden Jan Eysermans
en Wim Poulmans, op de Subaru Impreza. Zij konden na deel
1 de leiding overnemen van Olivier Coppée en Pauline Robert
(VW Polo GT), die uiteindelijk tweede werden bij de Youngtimers.
Het podium werd er vervolledigd door Arne Verstraete en Jasper
Mestdagh (Peugeot 205).

Jan Verschaeve, organisator
“Ik ben zeer tevreden. Zeker met de reacties. Iedereen is bijna
euforisch. Dit jaar liep alles echt gesmeerd, we ontvingen niet
geen enkele klacht. Met 50 deelnemers als maximum is dit allemaal doenbaar als organisatie. Daarom blijven we bij dit quotum. Dat is beter voor de tijdwaarneming, de ploegen hoeven
dan niet te lang te blijven staan op een bepaalde TK. In het laatste deel was er een pittig en moeilijk stuk, met veel navigatie en
veel richtingsveranderingen. Maar ja, we moesten natuurlijk wel
ergens een verschil maken in het klassement!”
Christophe Berteloot, winnaar algemeen en Oldtimer
“Gelukkig hadden we nog net genoeg punten om de zege te
pakken. Eindelijk pasten alle puzzelstukjes bij elkaar nadat ik
hier eerder al eens vierde en zesde werd. Knap ook van mijn co
Baptiste, die pas aan zijn tweede deelname toe is! Graag zouden
we in Vlaanderen nog eens de Belgian Westhoek Classic rijden.
De rest van ons jaarprogramma rijden we à la carte wedstrijden
in Frankrijk.”
Wim Poulmans, winnaar Youngtimer
“Gisteren nog buikgriep gehad. Vanavond eet ik hier voor het
eerst een redelijke maaltijd. Dus ik ging hier niet in optimale
omstandigheden van start. Bovendien hadden we nog een andere tripmaster gestoken in de wagen. Die waren we ook nog
niet gewend.”
Gauthier Decavele, 2de plaats algemeen en Oldtimer
“We gebruikten voor het eerst een nieuwe tripmaster en die
stond nog niet helemaal op punt. De ijking klopte niet en dus
moesten we dat geregeld aanpassen. Verder hebben we in het
eerste deel misschien wat punten laten liggen die ons achteraf
duur te staan kwamen. In het algemeen was Berteloot over het
verloop van de dag net die paar puntjes beter.”

Fotografie : Felhoen Geert
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Overzicht

1ste manche van het VAS Regionale kampioenschap Marathon, klasses Youngtimer en Oldtimer.
De wedstrijd komt eveneens in aanmerking voor
het PAK provinciaal kampioenschap van WestVlaanderen 2019.

Uitslag

Deelnemers aan de start: 43, aan de finish: 43
Meteo

droog en helder, stralend lenteweer, warm voor
de tijd van het jaar (13°C)

Parcours

Geheim parkoers van 406,79 kilometer af te leggen aan een gemiddelde snelheid van maximaal
49,99 km/u, met start en aankomst aan restaurant D’Okkernoote in Waregem; verdeeld in 3 delen met in totaal 26 Regularity tests over 201,32
km, 205,47 km aan verbindingsritten, 113 tijdsopnames en 13 (TK) controles met Waregem,
Gottem, Hansbeke, Gent, Wachtebeke, Beveren,
Antwerpen Haven, Paal (NL), Watervliet (NL), Kanegem en Waregem.

Koplopers

In klasse Oldtimer, van deel 1 tot finish: Berteloot
Christophe-Gengoux Baptiste
In klasse Youngtimer, deel 1: Coppée OlivierRobert Pauline, deel 2 tot finish: Jan EysermansWim Poulmans
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Berteloot - Gengouw
Decavele - Verte
Babeliowsky - Jaeken
Neuville - Neuville
Buyse - Buyse
Verstraeten - Piret
Eysermans - Poulmans
Vanhecke - Werniers
Pappijn - D’hoore
De Bruyne - De Bruyne

Porsche 924
Volvo Amazon
Opel Kadett C GT/E
BMW 2002 tii
BMW E21 316
Opel Kadett C
Subaru Impreza
Volvo 360
Porsche 911
Toyota Celica
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