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360’ van de Suikerstreek op 02.10.2021 
	 n	 voorbeschouwing
	 q	 nabeschouwing

Hoegaarden: de nieuwe startlocatie!
De derde jaargang van de “360 minuten van de Suiker-
streek” komt er exact een jaar na de vorige uitgave. Een 
editie die toen nog wat in de schaduw stond van de Co-
rona maatregelen maar kon afgewerkt worden net voor 
de tweede golf ons land overspoelde en de riemen weer 
strakker werden aangetrokken.

Dat zwaard van Damocles lijkt voor deze derde jaargang 
van het evenement, boven de hoofden van de organisa-
tie, wel verdwenen te zijn. Eén horde diende te worden 
genomen nl. de wissel van de startlocatie. Deze werd 
echter al in juli aangekondigd en verliep pijnloos. Het 
samenwerkingsverband tussen de Tiense Autoclub TRT 
en het Brabantse OCMB (Oriëntatieclub Midden Brabant) 
bereidde een wedstrijd voor van ongeveer 220 kilome-
ter, verdeeld in twee delen waarbij de deelnemers de 
provinciegrenzen van Namen, Waals- en Vlaams-Brabant 
zullen overschrijden. De tussenstop is voorzien in Waver.

De Classic discipline lijkt goed op gang getrokken bin-
nen de VAS, ondanks het feit dat de meeste deelnemers 
zonder kampioenschapsambities zullen aantreden. Een 
deelnemerslijst wordt uitgegeven op woensdag 29 sep-
tember, maar zolang wilden wij natuurlijk niet wachten 
om u deze wedstrijd aan te kondigen. De logica van het 
verhaal is dat Jan Eysermans maar ook Bart en Bram 
Babeliowsky hun eerder behaalde zeges komen verde-
digen. Bij de uitdagers kunnen we wellicht opnieuw een 
mooie greep uit het Classic peloton verwachten zoals Jo-
han Vanhecke en Bert Werniers, Verhaeghe en Mortelé 
of vader en zoon Van den Wyngaert en Jos en Steven De 
Man. Misschien zien we ook Dirk Velghe en Geert Ver-
donck, Vanneste en Crombez maar ook vader en zoon 
Dupont zaterdag aan de start in Hoegaarden.

Wie er ook komt opdagen en met welk materiaal dan 
ook, het zal net als de vorige edities een pittige wed-
strijd worden, met de nodige valstrikken en voor één 
keer eens wat verwijderd van de klassieke jachtgronden 
van de navigatiesport. Met Brabant, de taalgrens en een 

Babeliowsky-Babeliowsky  Opel Astra 2019
Binnemans-Janssens  Subaru Impreza 2000
Cedo Nulli-Lescaut Jaguar E-TYPE 1968
Claas-Smeets Mini Innocenti 1975
Custers-De Brabandere Ford Mustang V8 1976
De Bie-Storms  Honda Prelude 1980
De Cnodder-Vandervaeren  Citroën C4 2017
De Man-De Man  Matra Murena 1981
De Weerdt-Lauwers  DS Ds3 2017
Everaerd-De Paü  Mazda MX5 2007
Eysermans-Vanbael  Subaru Impreza 1998
Hendrickx-Van Bruggen  MGB 1970
Jacobs-Van Loock  Opel Monza 1984
Jaeken-Moonen  Opel Corsa 1986
Jamar-Vanherk  Porsche 911 SC 1980
Jaspers-Franco  Maserati 1984
Kerkhofs-Vandamme  Opel Manta SR 1981
Muylle-Buellens Subaru impreza 1997
Rackham-Rackham  Peugeot 205 GTI 1990
Van Hoof-Eyckmans  Subaru Impreza 2003
Vanhecke-Werniers  Volvo 360 1988
Vd Wyngaert-Vd Wyngaert  Volkswagen Corrado 16V 1990
Verhaeghe-Mortelé  Smart Fortwo 2016
Walschaers-Tips  Toyota Celica 1975
Winters-Segers  Opel Corsa A 1984

Voorlopige inschrijvingen

uitstap naar de provincie Namen zitten velen op onbe-
kend terrein.

Zaterdag 2 oktober gaat het dan allemaal van start, van-
af de nieuwe startlocatie, de sporthal ‘De Struysvogel’ in 
de Tiensestraat 43 in Hoegaarden (opgelet: aanmelden 
in het gebouw van Jeugdhuis ‘De Klub’). Daar gaan om 
13u00 de eerste deelnemers van start en men verwacht 
er omstreeks 20u00 de vroegste vogels terug aan de fi-
nish. Een kwartier na aankomst van de laatste wagen zal 
er een definitieve uitslag worden uitgehangen.

Contact:  TRT vzw
 Dotremont Johan GSM 0477-582888
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 kennyleys@telenet.be
 http://www.360vandesuikerstreek.be 


