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Molen Classic op 01.06.2019
Het wedstrijdverloop
De Molen Classic bracht de zomer mee. Op zaterdag 1 juni gingen de deelnemers op pad
voor een rit van 240 kilometer onder een
stralende zomerzon.
Een hete zomerdag brengt buiten zomerjurkjes en
een algemeen goed humeur ook zijn nadelen mee,
vooral als de etappes voeren naar gekende routes
voor wielertoeristen. Die deelden de wegen met
de rittensporters en dat betekende toch wel goed
opletten voor de duur van de wedstrijd. Ook het
hoog opgeschoten gras en onkruid langs de smalle
wandelwegen en landbouwpaden zorgde voor weinig zicht op de smalle kruispunten en dwarswegen.
Hoedanook, Guy Agten en Dominiek Seynaeve gingen op de Datsun 240 het beste van start met een
minieme puntenlast van amper 0.05! Dat zette de
bakens al uit maar dan ging Guy in de fout. Hij miste in deel 2 een controlebordje (“met de letter L,
van loser”, voegde de rijder er zelf aan toe), en dat
zou hun uiteindelijk de das omdoen en hen op een
vijfde plaats doen belanden. Maar hetzelfde kan
wellicht gezegd worden over Frederik Vancraeynest
en Guy Desmet, vierde op de Opel GT en met…
één gemist controlebordje en voor de leidersin het
kampioenschap Vaneste en Crombez (Ford Sierra
Cosworth), van het zelfde laken een pak en een
negende positie.
Het podium werd dus beslist op tijd en daarin haalden Eysermans en Poulmans (Subaru Impreza) het
van de broers Karel en Korneel Vandoorn (Volvo
240), tevens de winnaars van de klasse Oldtimer,
die hun terreinkennis en hun vloeiende rijstijl uitspeelden. Vader en zoon Paul en Sander Van den
Wyngaert (VW Corrado 16V) kwamen op hun kousenvoeten als derde over de finish. Wilfried De
Weerdt en Hans Lauwers haalden met Citroën DS3
op de 6de plaats de zege in de klasse Toertimer.
Het is nu even wachten op het vervolg. Dat wordt
de VAS Classic wedstrijd “360 minuten van de Suikerstreek”, op zaterdag 7 september.
Fotografie : Moons Jeff
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Dixit ...
Wim Poulmans,
winnaar Molen Classic (co-piloot)
“Aan de kop van het kampioenschap moet je alle
bordjes halen. Een gemist controlebordje en je
duikelt naar beneden in het klassement. Kijk maar
naar het klassement. Als Guy [Agten] geen bordje
mist dan wint hij vandaag. Wij gingen bijvoorbeeld
op zoek naar een bordje, een scherprijder die we
dachten gemist te hebben. En daardoor pakten we
wat strafpunten op tijd, maar we wisten dat als we
een bordje zouden missen, onze kansen verkeken
waren. Als routinier begin je dat aan te voelen. Wij
denken dan, hier zou een controle moeten staan,
en dan kan je er bijna zeker van zijn dat enige meters verder het bordje opduikt...”
Jan Eysermans,
winnaar Molen Classic (rijder)
“De RT’s zijn het belangrijkste als je meespeelt voor
het kampioenschap. Fouten mogen uiteindelijk niet
worden gemaakt en dus speelt alles op de tijd over
de regelmatigheidstrajecten. Daarin maakt onze
nieuwe tripmaster het ons een heel stuk gemakkelijker. De bediening kan tegenwoordig zelfs met
de voet en dat betekent dat je de blik op de weg en
op eventuele controlebordjes kan houden en dus
verbeteren je kansen!”

Wedstrijdanalyse

Sfeerbeelden

Organisatie TAC
Datum

1 juni 2019

Overzicht

3de manche van het VAS Regionale kampioenschap Classic, klasses Toertimer, Youngtimer en Oldtimer. De wedstrijd komt eveneens in aanmerking voor het PAK provinciaal
kampioenschap van West-Vlaanderen 2019.

Deelnemers aan de start: 53
geklasseerd: 49
Meteo

zonnig en warm

Parcours

Geheim parkoers van 240 kilometer, verdeeld in drie delen met start en aankomst
aan de Europahal in Tielt, af te leggen aan
variërende gemiddelde snelheid over de
RT’s en met 20 (TK) controles. Tussenstops
in Oosterzele. Passages o.a. in Waregem,
Gavere, St-Lievens-Houtem, Zwalm, Zottegem, Ath en Lessines.

Koplopers

deel 1 tot deel 2: Agten-Crombez;
deel 2 tot finish: Eysermans-Poulmans
Klasse Oldtimer:
		 deel 1: Agten-Crombez;
		 deel 2 tot finish: Vandoorn-Vandoorn
Klasse Youngtimer:
		 deel 1 tot finish: Eysermans-Poulmans
Klasse Toertimer:
		 deel 1: Meyfroot-Meyfroot,
		 deel 2 tot finish: De Weerdt-Lauwers
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Eysermans Jan - Poulmans Wim
Vandoorn Karel - Vandoorn Korneel
Vd Wyngaert Sander - VD Wyngaert Paul
Vancraeynest F - Desmet Guy
Agten Guy - Seynaeve Dominiek
De Weerdt Wilfried - Lauwers Hans
Vallaeys Philippe - D’Haese Caroline
Demey Ann - Cracco Pablo
Vanneste Sebrecht - Crombez Jurgen
Walschaers Robby - Tips Eddy
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Tussenstand kampioenschap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Eysermans Jan-Poulmans Wim
Vandoorn Korneel-Vandoorn Karel
Vanneste Sebrecht-Crombez Jurgen
Babeliowsky Bart-Jaeken Hendrik
Depoorter André-Callens Ronny
Rackham Leo-Rackham Inge
Agten Guy-Seynaeve Dominiek
Vd Wyngaert Sander-Vd Wyngaert Paul
Dotremont Bjorn-Leys Kenny
Vallaeys Philippe-D’Haese Caroline

Persbericht zonder reglementaire waarde. Uitslagen ten informatieve titel.
De officiële uitslag verschijnt op www.vas.be
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