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Mid Flanders Classic op 28.08.2021 
	 q	 voorbeschouwing
	 n	 nabeschouwing

Mid Flanders, het midden van Vlaanderen. Het 
was voor de deelnemers aan deze Classic een 
eerste kennismaking met een parcours dat hen 
langs wel zeer herkenbare punten voerde. Tot 
hun eigen grote verbazing werden vader en zoon 
Guy en Olivier Dupont met de Austin Healey 
MkIII de eersten die hun naam op het palmares 
mochten schrijven.

Na de start in Staden, aan de kerk en op dezelfde 
plaats als de gelijknamige rally van start gaat, voerde 
de rit in een grote lus doorheen de regio. Eerst nog in 
het droge, maar algauw kwamen onderweg wind en 
regen opzetten. Het ging via Kortemark richting Diks-
muide, Vladslo en Leke met een tussenstop in Zedel-
gem. Daar ontdekten Dirk Velghe en Geert Verdonckt 
(Opel Manta A) dat zij aan de leiding stonden. Guy en 
Olivier Dupont (Austin Healey) bleken tegen de eigen 
verwachting in, op de tweede positie te liggen. 

Afwachten maar, was het credo bij de koplopers. Daar-
na ging het via Tielt met zijn bekende rallyproeven via 
Lichtervelde en Roeselare terug naar Staden. Velghe 
en Verdonckt misten een controle en dat tikte gelijk 
aardig aan. “Wij zullen dit niet winnen”, sprak Dirk 
haast profetisch. Het werd dan nog even afwachten 
wat Lieven Vanrolleghem en Dirk Vanrobaeys, voor de 
gelegenheid in een moderne Toyota Landcruiser, nog 
uit de mouw konden schudden. Zij lagen immers dicht 
bij de leiding op een tweede plaats bij de tussenstop. 
Maar ook zij raapten een gemiste controle en werden 
nog naar een vijfde plaats verwezen door Bert Wer-
niers en Johan Vanhecke. Met de Volvo 360 waren zij 
de auteurs van een perfect tweede deel. 

De derde plaats was uiteindelijk voor Velghe en Ver-
donckt terwijl Jean-Michel en François Picry met de 
BMW 2002 de tweede plaats pakten. Tot hun eigen 
grote verrassing werden Guy en Olivier Dupont, met 
de Austin Healey MkIII, de algemene winnaars en de 
winnaars van de Oldtimer klasse. Vanrolleghem en 
Vanrobaeys werden met de Landcruiser zoals gezegd 
vijfde algemeen, maar wonnen wel de klasse Youngti-
mer. Voor de klasse met de meest recente wagens, de 
Toertimers, moeten we zakken naar de 13de plaats. 
Daar vinden we Rudi Verhaeghe en Jurgen Mortelé in 
hun ondertussen gekende SmartForTwo.

Het wedstrijdverloop Dixit ...

Bart Vereecke, 
persverantwoordelijke organisator ACP Bryghia

“Er kon eindelijk weer gereden worden na Corona en 
wij zijn blij iets te kunnen en mogen organiseren. Wij 
hebben al verschillende evenementen moeten afgelas-
ten. Ondertussen blijven de voorbereidingen zich wel 
opstapelen. We hebben er wel iets van kunnen recupe-
reren. Dit was, laten we zeggen, een verbeterde versie 
van het origineel. We hadden er een paar technische 
valletjes ingestoken, dingen als een windroos net na 
het einde van een kaart. We hebben ons veel minder 
beziggehouden met letters of scherprijders, die waren 
er niet. De nadruk lag op rijden, want daar komen de 
mensen tenslotte voor. Anders wordt het algauw een 
zoektocht. Het was dan ook logisch dat het minder op 
de controles en meer op de tijd van de RT’s werd be-
slist. Iedereen is tevreden, de deelnemers en wij als 
organisatie. We hebben een equipe waarbij ieder een 
specifieke taak heeft maar op het einde past het hele 
pakket wel in elkaar. We proberen ook altijd de mensen 
iets te geven door de randanimatie te verzorgen. We 
creëerden een rallysfeer, met een startpodium, stroba-
len en Jean-Paul Klinkers voor het commentaar. Mor-
gen is er onze rondrit “Staôn Nostalgia” en in de herfst 
hebben we een oefenrit, de Trimard Star, gebaseerd op 
het Star-concept uit Nederland. Het wordt iets nieuws 
en zeer specifiek!”

Guy Dupont en Olivier Dupont, 
winnaars Mid Flanders Classic

“We zijn verbaasd dat we wonnen. Dit is onverwacht. 
We maakten deze ochtend veel fouten en toen wisten 
we, dit wordt een slechte uitslag. Deze namiddag ging 
het dan veel beter. De druk was ook van de ketel. Zo 
zie je maar! Het was trouwens een zeer goede orga-
nisatie, veel valletjes, zeer interessant, zowel de wed-
strijd als het parcours.”
“Deze ochtend wilde je echt niet in de auto zitten. Laten 
we zeggen dat we beiden een ochtendhumeur hadden. 
Niets wilde lukken, we hadden geen ritme, maakten 
grote fouten, gingen tweemaal het veld in, en dan be-
doel ik: vér het veld in. Maar de RT’s van de namiddag 
waren goed. We hebben vooral alles goed uitgemeten.”

Fotografie : Mario Vanacker
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Organisatie ACP
Datum 28 augustus 2021
Overzicht  VAS Classic wedstrijd, meetellende voor het VAS 

Classic kampioenschap, komt ook in aanmerking 
voor het PAK kampioenschap West-Vlaanderen. 

Deelnemers aan de start: 46 geklasseerd: 46
Meteo fris, bewolkt en regenachtig
Parcours geheim parcours, te rijden met strafbepalingen 

op de openbare weg, de gemiddelde snelheid van 
de wedstrijd overschrijdt nooit de 36 km/uur. De 
wedstrijd bedraagt 300 kilometer, ingedeeld in 
twee delen.

Koplopers Klasse Oldtimer: 
  deel 1  Dirk Velghe-Geert Verdonckt; 
  deel 2 tot finish: Guy Dupont-Olivier Dupont
 Klasse Youngtimer: 
  deel 1 tot en met deel 2 (finish):  
  Lieven Vanrolleghem-Dirk Vanrobaeys
 Klasse Toertimer: 
  deel 1 tot en met deel 2 (finish): 
  Rudi Verhaeghe-Jurgen Mortelé

Wedstrijdanalyse

 1 Dupont G - Dupont O OT 5,40
 2 Picry JM - Picry P OT 8,35
 3 Velghe D - Verdonckt G OT 20,90
 4 Vanhecke J - Werniers B OT 22,45
 5 Vanrolleghem - Vanrobaeys D YT 40,55
 6 Claas M - Smeets E OT 49,50
 7 Agten G - Seynaeve D OT 50,85
 8 Dupuis W - Dupuis B OT 54,70
 9 Onraedt L - Vandenameele B OT 65,75
 10 Pappijn N - D’Hoore A OT 66,00
 11 Vermeersch J - Cracco P OT 68,10
 12 Verrewaere M - Clauw B OT 69,50
 13 Verhaeghe R - Mortelé J TT 69,90
 14 Vanneste S - Crombez J OT 72,75
 15 Claeys D - Plankaert S YT 75,95
 16 Daels S - Doolaeghe B OT 89,35
 17 Debeil S - Debeil T OT 95,55
 18 Vancayseele R - Minne R OT 95,65
 19 Declercq E - Bruneel E OT 107,00
 20 Vanrobaeys T - Vanrolleghem S OT 127,30

Uitslag

Speaker Jean-Paul aan het woord

Gewoonlijk zien we Jean-Paul Klinkers, ‘Brikske’ voor de insiders, al-
leen als speaker op nationale wedstrijden. Vorig weekend was dit even 
anders en stond hij enthousiast met de micro te zwaaien in Staden. 
Voldoende reden voor ons om hem even aan het woord te laten.    

“In feite wist ik helemaal niet wat op mij ging afkomen. Maar iedereen 
die mij kent weet dat ik van uitdagingen hou en dus ging ik graag in op 
het voorstel van ACP om hun wedstrijd op te vrolijken en …  plezant was 
het absoluut. Ik was aangenaam verrast om te zien hoe Staden leeft 
als er iets op vier wielen gebeurt. Ontegensprekelijk heeft de uitstra-
ling van burgemeester Francesco Vanderjeugd hiermee te maken. Vele 
jaren was hij deelnemer aan de Rally van Staden en ook nu zondag, de 
day after, reed hij met zijn Porsche mee in de ‘ Staon Nostalgica’. Dit is 
een leuk aanhangsel waar zo’n 70 mooie auto’s aan deelnamen.  Tevens 
had ik het geluk dat Freddy en Yvo, de sportcommissarissen van de VAS 
me meenamen naar een TC en een RT te velde en zo ontdekte ik ook 
de passie en de nostalgie dat zo’n evenement intrinsiek met zich mee-
sleept. ’t Was ook fijn om te zien hoe heel de club als een grote familie 
met de glimlach meehielp terwijl er enkel vinylplaatjes werden gedraaid 
uit de jaren 60/70. Ach, ik kan nog lang vertellen over deze aangename 
tweedaagse maar één zaak weet ik zeker: volgend jaar staat de Mid 
Flanders Classic met zijn Stoan Nostalgica  opnieuw aangevinkt in mijn 
agenda. 


