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Moustache Classic op 19.11.2022 
	 q	 voorbeschouwing
	 n	 nabeschouwing

Het wedstrijdverloop

De Moustache Classic is een wedstrijd die op het verlanglijstje staat van vele rijders, navigatoren en teams. Het wordt algemeen beschouwd 
als een van de meer uitdagende wedstrijden. Bovendien was er dit seizoen ook nog een titel te begeven en daar werd het heel spannend. 

Puntenleider Bart Babeliowsky is de parcoursuitzetter van dienst bij Moustache en dus kon hij uiteraard niet deelnemen. Dat wordt gecom-
penseerd door het toekennen van “organisatiepunten”, een gemiddelde over het gehele jaar en dat werd voor Bart...40 punten. Zijn co, 
Hendrik Jaeken, die met gelijke punten stond, nam wel deel, met zoon Bram Babeliowsky dan nog wel, en kon zijn kans gaan.

De route voerde van Bocholt in een grote lus weer naar Bocholt. Het waren de “debutanten” Bernard Verstraete en Valentin Charlet die zich 
met de Toyota Corolla GT als besten aanmeldden bij de eerste tussenstop. Voor deel 2 ging het richting Kinrooi en een gemiste stempel 
bij een keerlus, vlakbij de tweede tussenstop, sloeg Verstraete-Charlet enigszins terug. Guy Agten en Dominiek Seynaeve (Nissan Silvia) 
wierpen zich dan op als uitdagers. Uiteindelijk, na een derde deel dat de deelnemers terug voerde naar Bocholt, kon niemand meer tornen 
aan het voordeel dat Verstraete-Charlet hadden opgebouwd in het eerste deel. Guy Dupont en zoon Olivier daarentegen glipten met de 
Austin Healey MkIII met een mooie score in deel 3 nog naar de tweede plaats algemeen, voor Agten-Seynaeve. Bram Babeliowsky was te-
leurgesteld dat hij naast het podium greep, maar de vierde plaats bracht Hendrik Jaeken wel...43 punten op, en dat betekende dat Hendrik 
de VAS Classic kampioen 2022 is, en de Toertimer kampioen! Bovendien haalt hij in Bocholt een dubbel succes want hij kon ook nog de Jeff 
Moustache wisselbeker mee naar huis nemen.

Een (opnieuw) spannende en uitdagende Moustache Classic sluit zo het seizoen in de discipline af. Vermelden we zeker nog even dat in de 
klasse Youngtimer de titel ging naar Staf en Bram Aarts (Fiat Coupé 16V) en in de klasse Oldtimer naar Sander en Paul Van den Wyngaert 
(VW Corrado 16V).

Dixit ...

Bernard Verstraete, winnaar van de Moustache Classic

“Ik nam voor de eerste keer deel aan de Moustache Classic, op voor-
stel van mijn Franse co-piloot Valentin Charlet. Maar ik wist wat ik 
kon verwachten van Eddy Smeets, want ik nam in 2020 deel aan 
de EdS Navi & Drive. Door mijn journalistiek werk van toen bij Au-
tonews en door twee deelnames aan de Sezoensrally in 1994 en 
1999 kende ik ook de streek. Maar de regenachtige en modderige 
omstandigheden waren totaal anders dan toen onder de zon en in 
het stof. Toch is het rijplezier op deze mooie onverharde wegen al-
tijd zeer groot. De Moustache Classic was zeer plezierig. Met een 
top co-piloot zoals Valentin voel je niet hoe moeilijk het wel is. Het 
wedstrijdbegin was ideaal, daarna lieten we ons pakken door de 
verre controle op het keerpunt bij de finish van deel 2 te missen. 
De puntenverschillen waren toch heel klein. In de 
tweede RT verloren we wel alle hoop op de zege. 
Waarschijnlijk door een foutieve manipulatie van 
de tripmaster reden we de verkeerde weg in en 
verloren zeker een tiental minuten! Maar aan de 
finish werd het duidelijk dat vooral de controles 
de uitslag maakten. We misten er maar ééntje en 
onze concurrenten tenminste twee. Het was een 
grote verrassing om onze namen aan de top van 
het einduitslag te zien. We begrepen eerst niet 
waarom andere deelnemers ons kwamen felicite-
ren. Wat een genoegen! We eindigen ons eerste 
seizoen in het VAS Classics Kampioenschap met 
een overwinning. Nu moeten we volgend jaar te-
rugkomen om deze te bevestigen.”

Eddy Smeets, wedstrijdleider Moustache Classic

“Alles verliep zeer goed. Het was een wedstrijd die, typisch voor 
de Moustache, toch wel een pittige rit was. Vrijdag, bij het uitzet-
ten was het nog mooi weer, maar die nacht begon het te regenen. 
Dat maakte dat zaterdag de onverharde stukken er een beetje op 
de limiet bij lagen. Het werd een spannende wedstrijd, met zeker 
tien à vijftien kandidaten voor de winst. Uiteindelijk kregen we een 
mooi winnaars-duo. Ik ken Valentin Charlet goed, hij is zeer gedre-
ven. Ondanks het feit dat hij en Bernard [Verstraete] pas een eerste 
keer deelnamen, weet ik dat zij zich degelijk hadden voorbereid. Dat 
geldt trouwens ook voor Olivier Dupont, ook een zeer sterke naviga-
tor die zich zelfs de valletjes van jaren geleden kan herinneren. Maar 
het zit hem allemaal in die kleine details! Een dikke merci ook aan 

de rekenkamer, waar we dit jaar toch wel met 
heel wat nieuw bloed zaten. Ghislaine, de vrouw 
van Leo Rackham, deed de rekenkamer zoals 
steeds, samen met Harry Deelkens, die een 
oogje in het zeil hield en ook mijn zoon maakte 
er dit jaar zijn debuut. De samenwerking met 
de rekenkamer verliep zeer vlot. We maakten 
ook optimaal gebruik van de Sportity-app om 
alles te communiceren en we hadden een live 
facebook, wat op gebied van VAS Classics toch 
wel uniek is. En niet te vergeten: 76 wagens aan 
de finish. De organisatie verliep vlekkeloos en 
we kregen van de VAS dan ook een mooie score 
op ons rapport.”Winnaar en wedstrijdleider 

samen op de selfie



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

Uitslag

 1.  Verstraete Bernard-Charlet Valentin  Toyota Corolla Gt)  35,5
 2.  Dupont Guy-Dupont Olivier  Austin Healey Mkiii  46,15
 3.  Agten Guy-Seynaeve Dominiek  Nissan Silvia  47,85
 4.  Jaeken Hendrik-Babeliowsky Bram  Opel Corsa A  66,60
 5.  Eysermans Jan-Poulmans Wim  Subaru Impreza Gt   75,60 
 6.  Rackham Leo-Rackham Inge  Peugeot 205 Gti 85,15
 7.  De Cnodder Jelle-Vandervaeren Evy  Citroën C4 103,20 
 8.  Claas Marcel-Doolaeghe Björn  Mini Innocenti 104,75
 9.  Leys Kenny-Dotremont Bjorn  Audi A1 119,15
 10. Vanhecke Johan-Werniers Bert  Volvo 360 125,00

Eindstand na 8 proeven

Fotografie : Agten Harry, Drees Laurens, Smeets Raoul, Archief Vanparijs Ronny

Organisatie RT Moustache
Datum 19 november 2022
Overzicht  afsluitende manche van het VAS Classic kampioen-

schap, ook tellend voor de diverse provinciale kampi-
oenschappen en de Jeff Moustache wisselbeker

Deelnemers  gestart 78, geklasseerd 76
Meteo nat herfstweer
Parcours wedstrijd van 240 km verdeeld in 3 delen met passa-

ges in Bocholt, Peer, Oudsbergen, Kinrooi en Maaseik
Koplopers:  Deel 1 tot finish: Bernard Verstraete-Valentin Charlet 

Wedstrijdanalyse

Algemeen
 1 Jaeken Hendrik Opel Astra 257
 2 Babeliowsky Bart Opel Astra 254
 3 Agten Guy Datsun Sylvia  252
 4 Seynaeve Dominiek Datsun Sylvia  252
 4 Vd Wyngaert S-Vd Wyngaert P Volkswagen Corrado 16V 236
 5 Claas Marcel- Mini Innocenti 1300 236
 6 Rackham Leo-Rackham Inge Peugeot 205 GTI 1,9 232
 7 Smeets Eddy Mini Innocenti 1300 220
 8 De Cnodder Jelle-Vandervaeren Evy Citroen C4 214
 9 Vierstraete Stefaan-Schmitt Olivier Opel Corsa Gsi 203
 10 Velghe Dirk Opel Manta A 197

Oldtimers  
 1 Vd Wyngaert S-Vd Wyngaert P Volkswagen Corrado  264
 2 Agten Guy Datsun Sylvia  261
 3 Seynaeve Dominiek Datsun Sylvia  261
 4 Claas Marcel Mini Innocenti 1300 255
 5 Smeets Eddy Mini Innocenti 1300 246
 
Youngtimers - 
 1 Aarts Staf-Aarts Bram Fiat Coupé 2,0/16V 271
 2 Muylle Guy Subaru Imprezza GT 263
 3 Lefebvre Tim-Pollet Jeffrey BMW 318 Coupe 216
 4 Eysermans Jan-Poulmans Wim Subaru Imprezza GT 195
 5 Binnemans Peter-Janssens Raf Subaru Imprezza GT 168
 
Tourtimers  
 1 Babeliowsky Bart Opel Astra 293
 2 Jaeken Hendrik Opel Astra 291
 3 De Cnodder Jelle-Vandervaeren Evy Citroen C4 282
 4 Verhaeghe Rudi-Mortelé Jurgen Smart Fortwo 260
 5 De Paü Patrick Mazda MX5 255

Vd Wyngaert S-Vd Wyngaert P

Aarts Staf-Aarts Bram

Babeliowsky Bart


