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Titanic Rit Merksplas op 29.10.2022
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Het wedstrijdverloop
Met veertig stonden ze aan de start in Merksplas, voor
een rit die de deelnemers tot over de Nederlandse grens
bracht. Op het zegeschavot zagen we zowel routiniers
als relatieve nieuwelingen in dit spelletje.
Normaal gezien betekent het einde van oktober vroege duisternis, kille temperaturen, mist, ja...zelfs regen. Maar niets van
dit alles in wat nu al de beste nazomer sinds mensenheugenis
lijkt te worden. De deelnemers kregen ronduit zomerse temperaturen, zonder één spatje mist of regen en een perfecte
zichtbaarheid.
De karavaan trok langs en over de Nederlandse grens en hield
ook één tussenstop. In de instapklasse “Recrea” werd het even
slikken voor de deelnemers, want thuisrijders Eddy en Anke De
Houwer (Opel Kadett D) leverden op het tussenpunt een rittenkaart in met slechts twee strafpunten. Dat is heel weinig, zeker
toen bleek dat alle anderen wel minstens één gemiste controle
dienden te noteren. Helaas ging het De Houwer duo de figuurlijke mist in op het tweede deel waar ze een zware last van 130
punten raapten. Dat was alle voordeel voor Jurgen Goossens
en Ann Van Acker, die met hun Mitsubishi Outlander in deel 2
slechts twee luttele punten raapten en zich zo naar de leiding
en de zege zagen gekatapulteerd. Maarten en Stefaan Hoirelbeke (Citroën DS3) vormden nog even een bedreiging, toen
ook zij een lage vier punten pakten, maar hun score in deel 1
betekende dat ze na verrekening van de resultaten, genoegen
moesten nemen met de tweede plaats. Op de derde plaats zagen we Luc Van den Bogerd als eerste Titanic thuisrijder, voor
de gelegenheid op de Mercedes A180 van Joyce Brouwers.
De zwaarste strijd was er misschien wel in de klasse Touring,
waar een regelrecht titanenduel werd gevoerd. We zagen bij
het tussenpunt een hogere foutenlast bij quasi alle deelnemers, en dus kon het nog alle kanten uit. Het verschil werd
ook in Touring gemaakt in het tweede deel. “Mechelaars” Johan
Claeys en Jorden Boone, op de Porsche Carrera Coupé, haalden in dat tweede deel definitief de zege binnen, voor Jelle De
Cnodder en Jonathan Huysmans (Citroën C4), die een te zware
last meetornden uit het eerste deel. Het podium werd vervolledigd door Jan Eysermans en Wim Poulmans op de Subaru
Impreza die, in tegenstelling tot wat we in de preview vermeldden, dus niet de parcoursuitzetters waren van deze editie!
Slechts vijf concurrenten in de “moeilijke” klasse Expert. Guy
Agten en Dominique Seynaeve, zetten met de Renault Megane
RS meteen de bakens uit en kwamen als leiders binnen na deel
1. Achtervolgers Guy en Olivier Dupont (Ford Focus) herpakten
zich nog wel in het tweede deel maar moesten toch toezien hoe
Agten en Seynaeve naar de winst gingen. De derde podiumtrede was voor een ander duo aan routiniers, Anja Seynaeve
en Nick Vanoverschelde op een Opel Mokka.
Fotografie : Keyenberg Marc, Moons Jeff
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Dixit ...
Ann Van Acker, met Jurgen Goossens
winnaar klasse Recrea
“Ik had vorige keer gezegd dat ik
het niet altijd zo goed zou doen.
Ik was dus zo gegeneerd dat
wij weer wonnen. Deze keer in
de Outlander want na de vorige
rit had ik veel last van mijn rug
in de Oldtimer BMW. Nochtans
was ik niet dadelijk mee. Ik verwachtte eerst een verbindingsrit,
maar het ging meteen van start.
Het duurde even voor ik mijn
draai vond maar daarna zat ik
geconcentreerd in de wedstrijd.
Deel 2 was enorm goed, maar
hoe ik dat nu doe, dat weet ik
zelf niet. Na de finish voel ik wel
dat ik helemaal moe en leeg ben.
Ik begon zeer zenuwachtig aan
deze wedstrijd, maar eens vertrokken, vond ik het weer zeer
plezierig. Ik zie het als een soort
schattenjacht. Ik vergelijk de kaarten met de weg, bekijk de
afstanden en probeer te vinden wat we zoeken. Het stuk in
Nederland was een uitdaging. De wegen zijn er anders, er is
minder licht en de kaarten lijken ook anders. Maar blijkbaar
deed ik het goed. Jurgen liet al uitschijnen dat ik voor de titel
kan gaan, maar dat moeten we toch maar even afwachten. In
alle geval rijden we de rest van de wedstrijden nog dit seizoen.”

Tussenstanden

na 2 wedstrijden met nog 3 te gaan
Recrea
1 Goossens Jurgen
2 Hoirelbeke Maarten
3		

Van Acker Ann
Hoirelbeke Stefaan
Van Den Bogerd Tasha

Touring
1 De Cnodder Jelle
2 Babeliowsky Bart
3 Binnemans Peter

Huysmans Jonathan
Jaeken Hendrik
Janssens Raf

97
88
86

Expert
1 Dupont Guy
2 Agten Guy
3 Seynaeve Anja

Dupont Olivier
Seynaeve Dominiek
Vanoverschelde Nick

97
95
92

100
90
78

Wedstrijdanalyse
Organisatie
Datum
Overzicht
Deelnemers
Meteo
Parcours

Leiders

Titanic vzw
29 oktober 2022
2de manche van het VAS Rittensport kampioenschap
2022 en de diverse provinciale kampioenschappen
(PAK)
aan de start: 40, geklasseerd:40
mooi en warm
geheim traject van ongeveer 100 km, verdeeld in
twee delen met start en aankomst aan In ’t Hofke in
Merksplas, passages in Merkplas, Beerse, Vosselaar,
Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Ulicoten en Alphen.
in Recrea
deel 1: De Houwer-De Houwer ;
deel 2 tot finish: Goossens-Van Acker
in Touring
deel 1: Eysermans-Poulmans;
deel 2 t.e.m. finish: Claeys-Boone
in Expert
deel 1 tot en met deel 2 (finish): Agten-Seynaeve

Sfeer, voor en na ...

‘t is Titanic !

Actie in de duisternis

Goossens-Van Acker winnaars Recrea

Uitslag

Claeys-Boone winnaars Touring

Agten-Seynaeve winnaars Expert

Recrea
1. Goossens-Van Acker
2. Hoirelbeke-Hoirelbeke
3. Brouwers-Van den Bogerd L.
4. Duerinckx-Jacobs
5. Verstegen-Van den Bogerd T.

Mitsubishi Outlander
Citroen DS3		
Mercedes A180
Opel Astra		
Fiat Ducato		

26
32
60
87
106

Touring
1. Claeys-Boone
2. De Cnodder-Huysmans
3. Eysermans-Poulmans
4. Janssens-Binnemans
5. Babeliowsky-Jaeken

Porsche Carrera
Citroën C4		
Subaru Impreza
Subaru Impreza
Opel Astra Tourer

69
103
114
117
126

Expert
1. Agten-Seynaeve
2. Dupont-Dupont
3. Seynaeve-Vanoverschelde
4. Grancari-Rackham
5. Mestdagh-Werniers

Renault Megane
Ford Focus		
Opel Mokka		
Peugeot 205 GTI
Hyundai Tucson

93
123
201
206
215
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