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Trimard Classic op 06-07.04.2019
Het wedstrijdverloop
De deelnemers aan de Trimard Classic gingen vanaf
8u30 zaterdagochtend vanuit Madonna op pad. Waakzaamheid was echter geboden want al vanaf de eerste
kilometers werden er strafpunten uitgedeeld. De eerste tussenstop was de mini-regroup in Haveluy, waar
nu al bleek dat sommige deelnemers heel wat controleletters hadden gemist en de wonden moesten likken.
Langs Franse wegen ging het dan richting Liesses voor
de middagstop op het domein van Chateau La Motte.
De burgemeester van Rocroi stond in de namiddag vol
enthousiasme de deelnemers op te wachten in zijn
middeleeuws stadje. Hier scheidden de wegen van de
klasses Touring en Marathon. Eerstgenoemden konden
rustig richting hotel, maar de Marathon deelnemers
kregen nog een pittige finale van een goede 120 kilometers te navigeren met verschillende kaartopdrachten. Het waren Lieven en Seppe Vanrolleghem, op Porsche 911 SC, die de nacht ingingen als de leiders na
dag 1. Zondag ging de karavaan al om 8u00 op weg,
er volgde een passage langs de chicanes aan het circuit
van Chimay en na de middagstop zat driekwart van de
wedstrijd er op. Het begon erom te spannen. Slechts
twee seconden scheidden de beide koplopers en uiteindelijk kostte een kleine fout de zege aan Lieven en
Seppe Vanrolleghem. Een luttele 0,05 punten, die ze
moesten toegeven op het voorlaatste regularitytraject
(RT) kostte hen helaas de overwinning.
De overwinning bleef met het Waregems-Brugse duo
Nic Pappijn en Alexis D’hoore op een Porsche 911 SC
dus in eigen rangen. Nic en Alexis zijn beiden lid van
de organiserende club “ACP”. Lieven en Seppe Vanrolleghem eindigden voor Guy Agten en Dominiek Seynaeve, op de mooie Datsun 260Z, die het podium in de
Marathon klasse (geheel in handen was van Oldtimer
wagens) vervolledigden. Vermelden we nog dat de eerste Youngtimer op de 14de plaats eindigde met Staf en
Bram Aarts, in een eerste deelname aan de wedstrijd
met de Fiat Coupé 2,0 16v.
De Touring klasse (met apart klassement) werd een
zege van de Youngtimer Toyota Corolla GTI van Ronny
Hosten en Inge Brughmans voor de oldtimers van Stefaan Sobry-MiaWillen (Opel Kadett C Coupe) en Rudy
Jacobs-IngridVan Loock (Opel Monza).
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Dixit ...
Nic Pappijn en Alexis D’hoore
winnaars Marathon klasse Oldtimer
“Vorig jaar namen we ook al deel en we wisten dat het
opletten zou worden vanaf de eerste meters! Het mag
weleens gezegd worden dat de organisatie een enorme
inspanning heeft geleverd. Voor zijn prijs is dit een op
en top professionele organisatie, alles tot in de puntjes
verzorgd, van het ijkingstraject tot het roadbook.”
“We zijn vooral rustig gebleven. Er zijn veel dingen die
spelen in het halen van een overwinning in dit soort wedstrijden. Dit is een van die momenten waarbij alle puzzelstukjes in elkaar vallen.”
Bram en Staf Aarts
winnaars Marathon klasse Youngtimer
“Dit was de allereerste keer dat we deelnamen aan een
Marathon wedstrijd. In het begin hadden we wel de indruk dat er een stevig ritme moest worden ingehouden,
veel twijfel over de situaties mocht er niet bestaan! Maar
uiteindelijk hebben we ons wel geamuseerd en we kregen meteen onze eerste zege erbij.”
Kenneth Verté
wedstrijdleider Trimard Classic
“De vele positieve reacties geven een goed gevoel. Het
blijft tenslotte een niet te onderschatten werk. We kenden een vlotte wedstrijd met nagenoeg geen enkel probleem. De tevreden reacties van de deelnemers betekenen dat we onze voorbereidingen goed voor elkaar
hadden.”
Philippe Baeremaecker
medewerker organisatie Trimard Classic
“Deze wedstrijd blijft trouw aan de filosofie van de club.
We richten in onder VAS en dat brengt een aantal regels
met zich mee. Maar we verloochenen onze afkomst niet.
ACP blijft de club waar zowel met een dikke V8 Cobra, of
met een Porsche kan worden deelgenomen, maar waar
ook de eigenaar van een Mini terecht kan. We blijven
een lokale organisatie waar veel dingen uit liefhebberij
en met enthousiasme worden gedaan. Dat weerspiegelt
zich in deze organisatie: de samenwerking met het gemeentebestuur is uitstekend en de omringende bewoners boden ons zelfs spontaan hun hulp aan i.v.m. parking en elektriciteit!”
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Datum

06-07 april 2019

Overzicht

2de manche van het VAS Regionale kampioenschap Marathon, met klasses Touring, Youngtimer
en Oldtimer. De wedstrijd komt eveneens in aanmerking voor het PAK provinciaal kampioenschap
van West-Vlaanderen 2019.

Sfeerbeelden

Deelnemers aan de start: 70
geklasseerd: 70
Meteo

bewolkt, winderig en fris. Verspreide, lichte regen

Parcours

Geheim parkoers van 650 kilometer, verdeeld
over 2 wedstrijddagen, met start en aankomst
aan ’t Buskantje, in Madonna (Langemark-Poelkapelle), af te leggen aan een gemiddelde snelheid van 49,99 km/u, met passages in Haveluy,
Liesses (F), Rocroi, Dinant en Chimay.

Koplopers
Klasse Oldtimer:
		 deel 1 tot deel 2: L en S Vanrolleghem
		 deel 2 tot finish: Nic Pappijn - Alexis D’hoore
Klasse Youngtimer:
		 deel 1 tot finish: Staf Aarts-Bram Aarts
Klasse Touring:
		 deel 1 tot finish: R Hosten - I Brughmans

Uitslag

Fotografie : Organisatie Trimard Classic

Marathon
1 Pappijn Nick - D’hoore Alexis
2 Vanrolleghem L - Vanrolleghem S
3 Agten Guy - Seynaeve Dominiek
4 Vanrobaeys T - Vanrobaeys D
5 Decavele Gauthier - Dupont Olivier
6 Vancraeynest F - Desmet G
7 Vandoorn Korneel - Vandoorn Karel
8 Van Remoortel P - Nys E
9 Varrewaere M - Clauw B
10 Verstegen S - Van Den Bogerd L
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21,25
21,30
30,85
30,95
31,30
33,40
35,75
37,60
45,75
51,40

Touring
1 Hosten R - Brughmans I
2 Sobry S - Willen M
3 Jacobs R - VanLoock I
4 De Pau P - Everaerd N
5 Verhulst P - Rabaut R
6 Braem C - Donckels Y
7 Vandamme F - Vermeulen G
8 Louwaegie M - Vangraefschape C
9 Windels G - Calmeyn H
10 Dupont G - Stock B
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2,30
16,50
34,90
39,05
48,70
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56,95
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81,45
81,75
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