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Tierenteynrit op 07.01.2023 
	 q	 voorbeschouwing
	 n	 nabeschouwing

Het wedstrijdverloop

Het is nog vroeg in januari maar het nieuwe regionale autosportseizoen 
is alweer gestart. De Tierenteynrit, ook dit jaar een Classic, was zoals 
de traditie het al een tijdje wil, de openingswedstrijd.

Het moet echter gezegd, de seizoenen volgen elkaar op en lijken steeds 
minder op elkaar! Het werd zaterdag 7 januari een weliswaar zeer 
zachte winterdag, maar wel met een strak blazende wind. Vanuit Au 

Beau Jardin, de startplaats in Rek-
kem, togen de deelnemers op weg. 
Een eerste stuk voerde langs enkele 
plaatsen die rallyliefhebbers bekend 
in de oren klinken zoals Zonnebeke, 
Heuvelland... Maar het feit dat er 
vanuit Rekkem, een grensplaats, 
werd gestart, gaf al een beetje de 
toon aan. Bij Godwaerdsvelde ging 
het al even over de Franse grens, om 
dan te voeren naar de tussenstop in 
Dranouter. Het festivaldorp ligt op 
zich uiteraard ook op slechts een 

steenworp van de grens. Het waren Bert Werniers en Johan Vanhecke 
die zich met de Volvo  foutloos aanmeldden als leiders in Expert. Maar 
ze werden op de hielen gezeten door een half dozijn andere teams, 
die allen geen enkele controle misten en slechts op basis van tijd op 
afstand werden gehouden. Eenzelfde scenario ontwikkelde zich in Tou-
ring waar Ludwin Onraedt en Bart Vandenameele van ACP Bryghia met 
de Ford Escort MK1 aan de leiding gingen.

Na de pauze dook de karavaan Frankrijk in en via Steenwerck werd er 
vervolgens langs Komen-Waasten de terugweg aangevat naar de fi-
nishplaats in Rekkem. De klasse Expert, met de Classic onderverdeling 
in Oldtimer, Youngtimer en Toertimer, werd een titanengevecht. Terwijl 
Bernard Verstraete en Valentin Charlet in de Toyota MR2 er vandoor 
gingen in een quasi foutloos tweede deel (een puntje op de RT niet te 
na gesproken), moesten enkele van de achtervolgers afhaken. Kenny 
Leys en Bjorn Dotremont, maar ook Jelle De Cnodder en Evy Vander-
vaeren lieten ieder een controle liggen, en dat was in deze felbevochten 
wedstrijd al voldoende om uit de groep aan kanshebbers te verdwijnen. 
Bart Babeliowsky en Hendrik Jaeken reden een uitstekende wedstrijd 
maar moesten wat tijd toegeven en dienden tevreden te zijn met de 
tweede plaats. Ook Johan Vanhecke en Bert Werniers gaven verdere 
tijd weg en werden uiteindelijk derde. In Touring reden liefst vijf teams 
een foutloos parcours in het tweede deel, maar Onraedt en Vandena-
meele raapten net wat teveel tijd en moesten de overwinning laten aan 
Yves Coudron en Kenny Deroo. De derde plaats was er voor Simon en 
Thierry Platteau.

Met de Tierenteyn zit de eerste wedstrijd van dit nieuwe seizoen er al-
weer op. Uiteraard is hiermee nog niets gezegd wat het verdere verloop 
van het kampioenschap betreft. Voor de Classic deelnemers gaat dat 
kampioenschap verder met de Leeuwenrit op 4 maart.

Dixit ...

Bernard Verstraete, met Valentin Charlet 
winnaar Tierenteynrit (Expert)

“Vorig seizoen maakten we in de Tierenteynrit voor het eerst kennis 
met het VAS Classic kampioenschap. Gebrek aan ervaring en twee 
oriëntatiefouten maakten dat we toen slechts 19de werden, niet het 
verhoopte resultaat! Ondertussen hebben we echter veel geleerd en 
de ambitie lag nu natuurlijk hoger. Na deel 1 dachten we dat de over-
winning niet meer haalbaar was, want we begrepen niet hoe we op de 

eerste RT een 1’50 konden pak-
ken. We waren nooit meer dan 
5 seconden te laat tijdens deze 
RT. Ook in RT2 liepen we volgens 
ons aan tegen teveel straftijd. 
Maar, achteraf gezien, was dat 
misschien van minder belang, 
aangezien we aan de kop van de 
wedstrijd gingen. Net zoals in de 
Moustache Classic eind vorig jaar 
was het primordiaal om weinig of 
geen controlebordjes te missen. 
Echter...vier teams lukten daarin. 

Door de streekkennis van Valentin [een Fransman] konden we op de 
smalle, verraderlijke wegen van RT 2 blijkbaar beter in het ritme blij-
ven dan Babeliowsky-Jaeken en Vanhecke-Werniers. Het was niettemin 
een aangename verrassing om bovenaan de eindstand te komen staan. 
We hebben in ieder geval een zeer aangename dag doorgebracht langs 
de grens tussen West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk, met veel rijple-
zier en schitterende landschappen. Zoals gewoonlijk was de sfeer in 
deze VAS Classic zeer aangenaam. Bedankt aan de organisatoren en 
aan de andere deelnemers om ons die goeie momenten te laten bele-
ven. Voor Valentin en mezelf liggen de prioriteiten dit jaar iets anders 
en dus zullen we geen hoofdrol kunnen spelen in het kampioenschap. 
We zijn er wel weer bij op de volgende afspraak van AC Hemicuda, de 
Ronde door Vlaanderen.”
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De winnaars, blijde gezichten op het podium

Klassement Expert
 1 Verstraete B-Charlet V  Toyota MR2  5.50
 2  Babeliowsky B-Jaeken H  Opel Astra Tourer  7.55
 3  Vanhecke J-Werniers B  Volvo 360  8.40
 4  Leys K-Dotremont B  Opel Corsa GSI 24.65
 5  Buyse B -Buyse B  BMW E21 315   25.10
 6  Vierstraete S-Schmitt O  Opel Corsa A Gsi  26.45
 7  Vanrolleghem L-Vanrobaeys D  Toyota Landcruiser  28.35
 8  De Cnodder J-Vandervaeren E  Citroën C4  28.40
 9  Aarts S-Aarts B  Fiat Coupé Rally  30.50
 10 Agten G-Seynaeve D  Nissan Silvia  31.90

Fotografie : Felhoen Geert, Opsomer Kevin

Organisatie AC Hemicuda
Datum 7 januari 2023
Overzicht  1ste manche van het VAS Classic kampioenschap 2023, 

eveneens meetellend voor de provinciale kampioenschap-
pen (PAK)

Deelnemers  aan de start: 49, geklasseerd: 49
Meteo grijs en zacht, winderig
Parcours geheim traject, verdeeld in twee delen 
 met start en aankomst in Rekkem.
Koplopers:  klasse Expert
 deel 1: Vanhecke Johan-Werniers Bert , 
 deel 2 tot finish: Verstraete Bernard-Charlet Valentin
 klasse Touring
 deel 1: Onraedt Ludwin-Vandenameele Bart, 
 deel 2 tot finish: Coudron Yves-Deroo Kenny 

Wedstrijdanalyse

Klassement Touring
 1 Coudron Y-Deroo K  Porsche 911  4.00
 2 Onraedt L-Vandenameele B  Ford Escort MK1  4.95
 3 Platteau S-Platteau T  Peugeot 208  5.50
 4 Van der Auwera L-Wellens N  BMW 320i 5.75
 5 Vanoverschelde N-Seynaeve A  Opel Mokka  25.55
 6 Collez T-Collez F  Peugeot 106  27.10
 7 Demeyere K-Demeyere T  Suzuki Swift  42.85
 8 Daels D-Delva E  Lancia Delta  54.15
 9 Mutsaars W-Devolder W  Alfa Romeo 156 GTA  57.10
 10 Vermeersch J-Heerman R  Toyota Starlet  64.05

Verstraete B-Charlet V Vanhecke J-Werniers B Coudron Y-Deroo K Onraedt L-Vandenameele B Platteau S-Platteau T

Olivier Dupont: concentratie vanaf de start

Op gezegende leeftijd door modder en wind

Braem-Cottignies (Morris Cooper 1965) Blansaer-De Pau (VW Kever 1973) Vanhecke-Werniers (Volvo 360 1988)

Verschaeve-Dumortier (Ford MKi RS 1974) Claas-Smeets (Mini Innocenti 1975) Brissart-Coppens (Triumph TR7 1978)


