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Molenclassic op 04.06.2022 
	 q	 voorbeschouwing
	 n	 nabeschouwing

Het wedstrijdverloop

Het werden uiteindelijk 48 teams die zaterdagmorgen 4 juni de start namen voor de 14de editie van de Molenclassic. Het waren Jelle De 
Cnodder en Evy Vandervaeren (Toer Timer) die met de Citroën C4 het beste van start gingen. Zij lieten bij aankomst op het eerste tussen-
punt amper 0.05 punten aan foutenlast noteren. Dat het niet zomaar toeval was, bewezen ze na het tweede deel met opnieuw...0.05 punten. 
Maar meerdere teams lieten op dat tweede deel een perfecte nulscore noteren. De strijd was dus nog niet gestreden, en helaas werd dat 
voor hen de bittere realiteit. Een 0.45 op het derde en laatste deel sloeg hen definitief terug naar de tweede plaats. Uiteindelijk waren het 
Stefaan Vierstraete en Olivier Schmitt (Old Timer) in de Opel Corsa A GSI, die met de grootste beker naar huis gingen. Zij begonnen in de 
ochtend  met een 0.25 maar verbeterden zich gestaag in de daaropvolgende delen om zich aan de finish aan te melden met een totaal van 
0.40 punten en dat was beter dan de 0.55 van Jelle en Evy. Tim Lefebvre en Jeffrey Pollet werden de winnaars in de klasse Young Timer.

Organisatie Tieltse Automobielclub vzw
Datum 4 juni 2022
Overzicht  5de manche van het VAS Classic kampioenschap 

2022, eveneens meetellend voor de provinciale 
 kampioenschappen (PAK)
Deelnemers aan de start: 48, geklasseerd: 48
Meteo mooi en warm
Parcours geheim traject verdeeld in 3 delen met start en aan-

komst in Tielt (Europahal) en tussenstop in Ardooie
Leiders  deel 1: Jelle De Cnodder en Evy Vandervaeren 
 deel 2: Jelle De Cnodder en Evy Vandervaeren
 deel 3: Stefaan Vierstraete en Olivier Schmitt

Wedstrijdanalyse Uitslag

 1. Vierstraete Stefaan-Schmitt Olivier  Old Timer   0,40
 2. De Cnodder Jelle-Vandervaeren Evy  Toer Timer   0,55 
 3. Vd Wyngaert Sander-Vd Wyngaert Paul  Old Timer  0,75 
 4. Verstraete Bernard-Charlet Valentin  Old Timer  1,10 
 5. Agten Guy-Seynaeve Dominiek  Old Timer  1,10 
 6. Walschaers Robby-Tips Eddy  Old Timer  2,05
 7. Babeliowsky Bart-Jaeken Hendrik   Toer Timer  2,05
 8. Vanneste Sebrecht-Crombez Jurgen  Old Timer  2,40
 9. Vallaeys Philippe-D´Haese Caroline  Toer Timer  2,55
 10. Varrewaere Mario-Cracco Pablo  Old Timer  2,70

 14 Lefebvre Tim-Pollet Jeffrey  Young Timer 6,95

 1 Vd Wyngaert S-Vd Wyngaert P 142
 2 Agten Guy 124
 3 Seynaeve Dominiek 124
 4 De Man Steven-De Man Jos 123
 5 Rackham Leo-Rackham Inge 119
 6 Claas Marcel-Smeets Eddy 119
 7 Verstraete Bernard-Charlet Valentin 117
 8 Vierstraete Stefaan-Schmitt Olivier 113
 9 Onraedt Ludwin-Vandenameele Bart 93
 10 Tips Eddy 88

 1 Eysermans Jan-Poulmans Wim 145
 2 Lefebvre Tim-Pollet Jeffrey 138
 3 Muylle Guy 127
 4 Aarts Staf-Aarts Bram 97
 5 Van Camp Patrick-Heremans Marc 80
 6 Gypen Jan 80
 7 Binnemans Peter-Janssens Raf 80
 8 Coudijzer Gerrit-Cnockaert Pascal  68
 9 Claeys Tim-Boone Jorden 48
 10 Vanrolleghem Lieven-Vanrobays Dirk 47

 1 Babeliowsky Bart-Jaeken Hendrik 144
 2 De Cnodder Jelle-Vandervaeren Evy 138
 3 Verhaeghe Rudi-Mortelé Jurgen 131
 4 Everaerd Nadine-De Paü Patrick 126
 5 Vallaeys Philippe-D’Haese Caroline 90
 6 Plateau Simon-Plateau Thierry 86
 7 Phlypo Joris-Phlypo Jochen 82
 8 Dupont Guy-Dupont Olivier 50
 9 Paternotte Ives-Leys Mario 45
 10 Vandenameele Bart 41

Old Timer Young Timer Toer Timer

Tussenstand na 4 wedstrijden



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

Fotografie : Bouvin Peter, Moons Jeff, Vanparys Ronny

Dixit ... 

Vanoverschelde Nick, organisator
Als wedstrijdleider had ik een rustige dag want de deelnemers hadden van 
start tot prijsuitreiking een blij en vrolijk gezicht. Er waren noch klachten 
noch opmerkingen over de ganse rit, enkel maar lovende woorden over het 
roadbook en het parcours welke ze voorgeschoteld kregen.
Ik ben trots op deze reacties maar ook over onze vele medewerkers. Ons 
team en de diverse controleposten hebben er mede voor gezorgd dat we een 
fantastische wedstrijd hadden. Ik voel me een fiere wedstrijdleider.

Stefaan Vierstraete en Olivier Schmitt, winnaars Molenclassic
“Onze eerste overwinning! Zalig! Enkele jaren ge-
leden reden we eens een ritje en daarna hadden 
we de smaak volledig te pakken. Onze vriend-
schapsband is super en dat trekken we door in de 
witte Corsa. We zijn wel wat competitief ingesteld, 
maar we genieten van al onze ritten. De laatste tijd 
begon het steeds beter en beter te gaan maar al-
tijd was er wel dat ene foutje dat ons dan toch een 
goed resultaat kostte. Maar hier in de Molenclassic 
kregen we het startnummer 1. Dat vonden we al 
top! We begonnen goed en rustig aan de rit en dat 
hielden we de hele dag vol. We stonden tweede in 
de klassering na het tweede deel en konden met 
een ronde te gaan de spanning voelen. Het bleef stressy tot de laatste meters. Wat een ontlading 
toen we hoorden dat we gewonnen hadden...super! Er bestaat niets leuker dan zoiets mee te 
maken met je beste vriend als rijder. Nog een dikke pluim trouwens voor de organisatoren van 
deze rit!”

Evy Vandervaeren, eerste dame en Jelle De Cnodder, winnaars Toer Timer
“Dit was de eerste rit waar ik zonder zenuwen aan begon. We 
lieten het gewoon op ons afkomen, want uiteindelijk weet je 
nooit wat het resultaat zal worden. Al lachend startten we met 
het motto ‘de laatste zullen de eersten zijn’. Met startnum-
mer 49, waren we de laatsten die vertrokken. Na de Antwerp 
Classic, waar ik echt een aantal domme fouten maakte, was 
het tijd om dat eens recht te zetten en dat hebben we mooi 
gedaan. Voor mij was het een rit zoals ik ze graag heb. Rustig 
en relax, gecombineerd met toch wat moeilijker denkwerk. 
Wat een leuke blokkaderit die Nick daar bedacht! Jelle en ik 
zijn goed op elkaar ingesteld. Onze concentratiedipjes wisse-
len elkaar af en we weten dan ook waar we op die momenten 
even extra hard op moeten letten. We zijn tevreden met het 

resultaat want we reden een foutloos parcours, maar er was toch een lichte frustratie omdat we 
maar met 0,15 punten verschil strandden van de eerste plaats algemeen. Dat wil omgerekend zeg-
gen dat we dus maar 3 seconden verschil hadden op de RT’s! Er is dus nog ruimte voor verbetering, 
maar ik mag al bij al toch zeggen dat ik zaterdag goed mijn “mannetje” heb gestaan en ik kijk 
alvast uit naar de volgende Classic rit.”

Bart Babeliowsky en Hendrik Jaeken, 7de in de Molenclassic 
“Al na een paar kilometers was het ons duidelijk dat we hier niet 
gingen meespelen voor het podium. We werden op de RT een hele 
tijd opgehouden door landbouwmachines en hadden nooit de kans 
dit helemaal terug goed te maken. Het eerste deel was 105 km lang 
en er waren geen noemenswaardige moeilijkheden ingebouwd. In de 
pauze konden we ons dan ook als derde toertimer aanmelden met 
geen gemiste controles en een 12de plaats algemeen. Maar we besef-
ten ook meteen dat onze misser op de eerste RT flink zou doorwegen 
in de einduitslag. Ondanks een mooie blokkaderit bracht het tweede 
deel na 110 kilometer weinig verandering. Opnieuw misten we geen 
enkele controle en reden we een uitstekende RT. We stonden op een 
voorlopige 7de plaats algemeen. Het derde deel was met 30 kimometer een korte rit die ons terug 
voerde naar Tielt waar we nog eens aankwamen zonder strafpunten op de controles en een 0.5 
op de RT tijd. Uiteindelijk was deze Classic misschien net iets te gemakkelijk, maar wel over een 
prachtige route. De organisatie was van een zeer hoog niveau en we genoten enorm van de rit 
door deze regio.”

Verstraete-Charlet

Vierstraete-Schmitt

Agten-Seynaeve

De Cnodder-Vandervaeren

Lefebvre-Pollet

Walschaers-Tips


