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Tierenteynrit opent het Vlaamse autosportseizoen

De Tierenteynrit. Het is in Vlaanderen (en bij uitbreiding waarschijnlijk ook in België) het aller vroegste
autosportevenement van het jaar. Autostal Hemicuda zette gewoontegetrouw zijn jonge ploeg aan het
werk en die brachten de eerste wedstrijd van de VAS
kalender 2019.
Sociale jetlag? Nieuwjaarsdiner nog zwaar op de maag? Het
bleek niet te deren aan de 68 teams die de start namen van
deze 8ste editie van de Tierenteynrit. Aan de finish: VAS
punten, eeuwige glorie en het heerlijke potje mosterd van
Frans Tierenteyn uit Gent.
Beginnen we deze keer eens met de moeilijkste klasse
Sport. Daar zagen we een mooie (moeten we zeggen nostalgische?) zege. Nick, Jens en Bjorn Vanoverschelde zijn al
meer dan gekende namen in het wereldje, maar deze keer
zat naast Bjorn… vader Eric Vanoverschelde.
“Het begon met slalom en rallysprint, lang geleden, in 1979,
toen al op een Simca Rally. Maar in 1980 moest ik kiezen:
trouwen of rally rijden. Ik trouwde. Ik kwam weer in contact met de autosport door me in 1991 aan te sluiten bij de
baanposten, iets wat ik sinds elk jaar doe. Twintig jaar geleden deed ik mijn eerste rittensportwedstrijd, op een Renault
R5. We kenden niets van de reglementen en eindigden dan
ook laatste. Daarna verdiepten we ons in de navigatietechnieken en de regels en we eindigden vooraan!”
“Deze deelname was een verrassing. Bjorn regelde de Simca van Pablo Cracco, bedisselde alles met mijn vrouw en zijn
broer. Nog woensdag grapte ik dat het seizoen weer begon.
Hij reageerde koeltjes met ‘ja,ja’… en gisteren kwam hij dan
met de sleutel en vroeg of ik klaar was om met de Simca
deel te nemen!”
Persbericht zonder reglementaire waarde. Uitslagen ten
informatieve titel. De officiële uitslag verschijnt op www.vas.be

Het werd dus een zege voor Eric en Bjorn Vanoverschelde,
voor de broers Bart en Bjorn Buysse op de BMW en Seppe
Verstegen en Luc Vanden Bogerd. Nick Vanoverschelde werd
vierde in de Sport klasse. Ook in Toerisme was er een zege
voor Vanoverschelde, met Jens en Pablo Cracco op de Ford
Fiesta. Vanneste-Crombez kwamen als tweede binnen op
de Ford Sierra, voor de Subaru Impreza van Eysermans en
Poulmans.
In recreatie was de strijd zeer afwisselend en zagen we een
verrassingszege van Brabanders David Duerinckx en Tom
Jacobs met Opel Astra. Francky en Aurieke Meyfroot (Volvo
XC70) eindigden als tweede voor Marcel Claes en Anita Heijlen (Ford Mondeo), opkomend voor het verre RT Moustache.
De eerste bakens zijn uitgezet. Voor het vervolg is het wachten tot 30 maart en de Titanic Rit in Kasterlee. De “Leeuwenrit” blijft immers “Classic” gaan.

Uitslag Tierenteynrit
Klasse Recreatie
1 Duerinckx David-Jacobs Tom
2 Meyfroot Francky-Meyfroot Aurieke
3 Claas Marcel-Heijlen Annita
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Klasse Toerisme
1 Vanoverschelde Jens-Cracco Pablo
2 Vanneste Sebrecht-Crombez Jurgen
3 Eysermans Jan-Poulmans Wim
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Klasse Sport
1 Vanoverschelde Eric-Vanoverschelde Bjorn
2 Buyse Bart-Buyse Bjorn
3 Verstege Seppe-Van Den Bogerd Luc
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