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Het team van Hemicuda doorbreekt de ‘Corona-stop’ 

Op zaterdag 19 juni organiseert Autostal Hemicuda de 21e Ronde door Vlaanderen, een navigatie- en regelmatig-
heidswedstrijd voor auto’s die meer dan 30 jaar oud zijn. De wedstrijd komt in aanmerking voor de “Marathon Chal-
lenge 2021” van de Vlaamse Autosportfederatie. De deelnemers leggen een geheime route af volgens het roadbook 
dat door de organisatie werd opgesteld. In deze editie wordt er, om praktische redenen, slechts gereden in de cate-
gorie expert. Dat mocht de mogelijke deelnemers echter niet afschrikken. Organisator Hemicuda greep voor de ge-
legenheid terug naar de oorsprong van dit soort wedstrijden met de nadruk op een eenvoudige navigatie en sportief 
rijden. Er zijn dus minder regelmatigheidsproeven en er is minder zoekwerk bij de navigatie. De wedstrijd, uitgete-
kend over 350 kilometer, bestaat uit bol-pijl en kaartleesopdrachten, afgewisseld met 10 regelmatigheidstrajecten.

“We wachten nog op twee bevestigingen van gemeentes waar we passeren. Dat stelt geen probleem want desgeval-
lend neutraliseren we daar de wedstrijd. De handtekening van de provinciegouverneur is ook nog een ontbrekend 
item, maar we hebben er een goed oog in”, bevestigt Hemicuda voorzitter Jan Verschaeve. “We doen ons best om 
alles coronaproof te laten verlopen. De deelnemers weten aan welke maatregelen ze zich moeten houden, dat staat 
in hun briefing. Publiek is niet toegelaten, de technische en de administratieve keuring gebeurt in open lucht. We 
hopen dus dat het weer wat meevalt.” De inschrijvingen werden beperkt tot 50 wagens, volgens de geldende regels 
op de buitenwedstrijden en de lijst was al gauw volzet. Bij de voornaamste kanshebbers mogen we rekenen op heel 
wat equipes die een mix vormen van voormalige winnaars, opkomende jeugd en door de wol geverfde routiniers 
zoals  Jean-Jacques Martens en Aswin Pyck (Austin A30), Kurt Vanderspinnen en Bjorn Vanoverschelde (Ford Cortina 
Lotus), Guy en Olivier Dupont (Austin Healey MKIII), Gauthier Decavele en Kenneth Verte (Volvo Amazon),  Dirk Van 
Rompuy en Smeets Eddy (Porsche 914-6), Patrick  Coussée en Bjorn Buyse (BMW 2002tii), Gilbert Verstraeten en  
Jean Marc Piret (Opel Kadett C), Nic Pappijn en Alexis D’hoore (Porsche 911 SC), Bernard Verstraete en Anton Dupan 
(Toyota Corolla GT), Christophe Berteloot en Baptiste Gengoux (Porsche 911), Jurgen en Tim De Bruyne (Toyota 
Corolla), Johan Vanhecke en Bert Werniers (Volvo 360),... Het is slechts een greep uit het startveld van 50 wagens 
en uiteraard gaan we hier voorbij aan een heel peloton van rijders en co-piloten, die misschien wel de volgende win-
naar kunnen worden van de Ronde door Vlaanderen.

De Ronde door Vlaanderen is een wedstrijd waarbij de deelnemers de wegcode moeten volgen en is dus absoluut 
geen snelheidswedstrijd. De wagens rijden op de openbare weg maar in tegenstelling tot de voorgaande jaren wordt 
er geen traject noch publiekspunten bekend gemaakt op de site, eveneens een maatregel om alles corona-veilig te 
laten verlopen. De start en de aankomst zijn in Ardooie, dat kunnen we u wel verklappen. 

contact:  Verschaeve Jan - 0475-666051 - jan.verschaeve@skynet.be

Fotografie : Felhoen Geert


