


Fotograaf Erik van ‘t Land kreeg een tip over een geheime spot in Sardinië...



Inhoud:

De blinde navi... P.08
Op bezoek bij... P.09

[verslag] Sulinger Land Rallye... P.10
[verslag] WRC Italia Sardinia... P.20

[verslag] South Swedish Rally... P.34
[verslag] Vechtdal Rallysprint... P.46

[verslag] Ypres Westhoek Rally... P.54
[verslag] ELE Rally... P.58 

 [column] Wea’s Weetjes... P.66
[column] Braat Praat... P.67

JAARGANG 1 SEPT
EMBER
2007ISSUE 2

Colofon

Redactie:
Niels Hollander, Erik van 
‘t Land, Harald Schipper

Fotografie:
Niels Hollander, Erik van 
‘t Land, Harald Schipper

Vormgeving:
Harald Schipper, Niels 
Hollander

Contact:
Niels Hollander
niels@tarmacezine.nl
www.rally-photo.net

Harald Schipper
harald@tarmacezine.nl
www.rallypics.nl

Erik van het Land
info@rallypicture.nl
www.rallypicture.nl

Op alle artikelen en foto’s berust 
auteursrecht. Niets uit deze 
uitgave mag zonder schriftelijke 
toestemming van de rechthebbende 
verveelvoudigd worden.

Redactie en medewerkers kunnen 
niet verantwoordelijk gesteld 
worden voor onjuistheden of 
tekortkomingen in de gegevens 
zoals die vermeld staan in het 
magazine en op de site. South Swedish Rally - P.34 Ieper - P.54

WK Sardinië - P.20

Vechtdal Rallysprint - P.46

Sulinger Land Rallye - P.10



7

Een SUCCESVOL begin
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Het is nu alweer bijna 4 maand geleden dat we 
het eerste exemplaar van Tarmac RallyEzine 
online hebben gezet. Sindsdien is de website 
www.tarmacezine.nl maar liefst 2570 keer 
bezocht. Niet gek voor een site die 
nét bestaat en maar eens in de vier 
maand wordt geüpdate.

Gevoed door de vele positieve reacties en 
rekening houdend met de op- en aanmerkin-
gen van diverse lezers hebben we wederom 
een lekker dik magazine voor jullie klaarlig-
gen. Dit keer komen er wederom zowel bin-
nenlandse als buitenlandse rally’s aan bod.

En we hebben er een columniste bij! Wij 
zijn zeer verheugd Wea Tuiten te mogen 
verwelkomen met haar column ‘Wea’s 
Weetjes’. Wea is onder andere initiatiefne-
mer van ‘Rally Connect’, hét koppelingsbu-
reau voor rallyrijder en navigator waarvan 
velen reeds gebruik hebben gemaakt. Naast dit zit ze ook in de organisatie van de Tank S 
Rally welke elk jaar het seizoen opent in de wijde omgeving van Emmeloord.

Maar het is niet allemaal vrolijkheid bij de redactie. We zijn er achter gekomen dat éven een 
magazine in elkaar zetten erg veel van je vrije tijd vergt en dat andere hobby’s een beetje in het 
verdomhokje belanden. Dit is ook één van de redenen dat deze editie met meer dan een maand 
vertraging in de virtuele schappen ligt. Vandaar ook dat wij op zoek zijn naar een extra redacteur. 
Fotografen hebben we genoeg, maar heb je kennis van rally, kun je leuk schrijven en vind je het 
niet erg dat je er niets aan overhoudt? Neem dan even contact op met één van ons, via de in het 
colofon vermeldde emailadressen.

Voor nu wens ik jullie wederom veel leesplezier en hoop jullie reacties terug te mogen zien op 
tarmacezine.nl.

HS.



Altijd goed lachs en wereld beroemd in 
ons Nederlandse rallylandje, Op bezoek 
bij kootwijkerbroeker Eep Borgers wie 
kent  hem niet!
Al 14 jaar lang leeft hij voor het Nederlandse 
sprintkampioenschap en niet zonder succes. 
Samen met navigator Herry vd Vlierd die hij 
blindelings vertrouwd heeft hij al zo’n 170 
bekers in de wacht gesleept! ”Ik ben zo trots, en 
ze zijn voor geen goud te koop” aldus de Opel 
man. En nu alweer lijken de titels op de man-
nen af te komen, klasse A7 en formule 2 kun-
nen hem bijna niet ontglippen dit jaar. In het 
sprint kampioenschap staat hij momenteel 2e 
”Maar van Haren is zo snel, die houd ik niet 
dus ik gok op een 3e plek algemeen dit jaar ” 
aldus Eep.

Komende maanden staan er drie wedstrijden 
in een verschillende auto gepland! ”Kasterlee 
in Belgie doen we met de Kadett, Amsterdam 
met de Astra en als hij klaar is rijden we Hel-
lendoorn met de nieuwe Astra kit-car, die mo-
menteel in de stallen van Verbaas word opge-
bouwd. ”Enneh haha….Dit word overigens de 
tweede keer in me rally carrière dat ik vreemd 
ga! Herry kan helaas geen vrij krijgen voor 
Hellendoorn, dus die rijd ik zoals het er nu naar 
uit ziet met Hester van Ovost” aldus de altijd 
goedlachs en duizend uit een pratende Borgers!   
EvL

”170 maal trots, en voor geen goud te koop!”
Uniek in de wereld? Zover bekend wel! In 
Sardinie is een project onstaan (M.I.T.E. pro-
ject) voor navigatoren met slechte ogen, de 
Sardinièr met startnmr 105 tijdens de 2007 ver-
reden editie is zelfs helemaal blind! Francesco 
Cozzula leest zijn pace-notes voor in braille! 
Hij zat naast de Italiaanse rijder Trevisin, die 
een gloednieuwe Impreza rechtstreeks vanuit 
de Prodrive stallen bestuurde. De rally ver-
liep goed totdat op kp 4 een klein probleempje 
onstond, het zijraam wilde niet meer dicht (!) 
zodat er gestopt moest worden...met 15 minuten 
penalty werd zondags het podium wel behaald 
met de 48e plaats algemeen, lang toch niet 
slecht gezien hoe deze behaald werd!

EvL

Project met blinde navigator in Rally van Sardinié!
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Terwijl Nederland in het teken staat van 
de dodenherdenking en een dag later de 
viering van onze vrijheid, maakt het 
Duitse Sulingen zich op voor de 20e 
editie van de ADAC Mobil Pegasus Ral-
lye Sulinger Land. Ruim voor 11 uur ‘s 
ochtends op 4 mei hebben de eerste teams 
zich verzameld op het onverharde ser-
viceterrein die de serviceteams meer dan 
voldoende ruimte biedt voor het onder-
houd aan de auto’s die meer dan nodig 
zal blijken te zijn.

De vrijdag staat in het teken van het verkennen 
van de zeer gevarieerde en deels zeer techni-
sche proeven die de organisatie dit jaar heeft 
weten uit te zetten. De teams hebben uitgebreid 
de tijd om de notes op papier te zetten en er 
is genoeg ruimte om tussendoor rustig op het 
terras van een braad- of curryworst te kunnen 
genieten.



De keuring van de bolides gaat op een typisch 
onbezorgde manier, als het te lang duurt plakt 
de keurmeester al een ‘oké’ sticker op de zijruit 
terwijl de ander nog onder de motorkap staat te 
kijken. Als de BMW 325i’s door de Nederland-
se keuring komen, geeft de Duitse collega van 
de keurmeester zijn blijk van vertrouwen in de 
grondige inspectie en plakt er zonder blikken of 
blozen een stickertje op. Dat is nou de Deutsche 
Gründlichkeit…

Na afloop van de verkenning horen we af en 
toe de opmerking dat er teveel, of in ieder geval 
meer, rechte stukken in zijn gekomen in verge-
lijking met vorig jaar, maar in vergelijking met 
de meeste Nederlandse proeven is het toch een 
aaneenrijging van bochten. Vooral de 4 proeven 
die weer op het IVG Gelände werden verreden 
bestaan eigenlijk alleen maar uit het betere 
bochtenwerk. Dit is een voormalige militaire 
basis welke door de Duitsers tijdens de tweede 
wereldoorlog als geheim munitiedepot gebruikt 
werd en is geheel afgesloten voor het publiek. 
Het stikt er werkelijk van de weggetjes, verla-
ten gebouwen, waarvan grotendeels alle ruiten 
gesneuveld zijn, bomen die zelfs ter camouflage 
op de daken groeien en tunnels. Dit laatste is 
dan ook de reden dat je niet van de weg mag 
geraken omdat, mocht je in één van de beluch-
tingskanalen vallen, ze je dan zeer waarschijn-
lijk niet (snel) meer terug weten te vinden.. 
Goed uitkijken waar we de voeten plaatsen dus.

De vrijdag werd door zowel de Nederlandse 
Volvo Original Cup als door de BMW 325i Cup 
afgesloten met een barbecue, want in navolging 
van vorig jaar, was ook dit jaar het weer daar 
prima geschikt voor.

Zaterdagochtend omstreeks 9 uur mag de eerste 
van het 100 equipes tellende deelnemersveld 
van start en begint tien minuten later aan de 
eerste 7,2 km metende ‘Wertungsprüfung’, die 
direct ten oosten van Sulingen ligt. Het resul-
taat van deze proef toont direct het internationa-
le karakter van deze rally door in de top 3 een 
gelijk aantal nationaliteiten te omvatten. Lokale 
held Frank Richert zet in zijn Ford Escort Cos-
worth, met een tijd van 4:37 rond, de snelste 
tijd op de proef, gevolgd op bijna 4 seconden 
door de Deen Christian Jensen (Subaru Impreza 
WRX Sti) en op 5,3 seconden finisht ‘onze’ Jan 

Nijhof. (BMW Compact M3)
Peter van Merkesteijn, die startnummer 14 van 
Marcel van Laarhoven heeft overgenomen, zet 
met de Mitsubishi Lancer Evo 9 een prima 7e 
tijd neer in de opening van de wedstrijd en Ber-
tram Altena weet met zijn Opel Manta i 200 de 
9e plaats naar zich toe te trekken.



Merksteijn jr, bewijst hij er dan ook vol voor te 
gaan. Weijs sr. weet dit maal op de proef een 7e 
tijd te plaatsen en heeft zich ondertussen terug 
weten te vechten naar een 7e plek algemeen. 

Op proef 5 gaat het mis voor Peter van Merk-
steijn jr, wederom heeft hij problemen met de 
versnellingsbak. Hoewel dat aan zijn uitsteken-
de 3e tijd op deze proef niet te zien is.
Merksteijn jr. klimt met een 4e tijd op proef 
6 naar maar liefst de 3e plaats in de algemene 
noteringen, des te erger is het dan ook voor het 
team dat dit gelijk de laatste proef is die hij 
weet te finishen.

In de Historische klasse K16 heeft ondertus-
sen de equipe Marc van Loon / Titus Bram 
Schepens (Ford Escord RS2000) de leiding 
genomen voor de enige andere equipe in deze 
klasse, Götz Pfauder / Martin Nortier, die de 
Mercedes-Benz 450 SLC ingezet hebben als 
wapen. Voor beide teams geen probleemloze 
wedstrijd, de RS2000 had last van een losge-
trilde bevestiging van de bobine. De gevonden 
noodoplossing van een doek eromheen wik-

Mark Maaskant weet zich in de 325i Cup als 
snelste uit de voeten te maken en weet zich met 
een 22e plaats algemeen nog voor Hans Weijs 
Sr, die in de eerste ronde met remproblemen te 
kampen had te klassificeren. In de Hollandse 
versie van de Volvo Original Cup mag Sander 
Pelle zich voorlopig ‘heer en meester’ noemen 
op de 52e plaats algemeen.
Piet Hamer (Volvo 850 T5) weet zich de twij-
felachtige eer toe te eigenen de eerste uitvaller 
te zijn.

De tweede proef van de dag is gelijk een zeer 
techische. Het bochtenwerk op het militaire ter-
rein vergt uiterste concentratie van de equipes. 
Jan Nijhof laat hier maar liefst 1 minuut 9 lig-
gen door naast de baan te geraken, waarbij de 
linker ophanging besluit de strijd op te geven. 
Hiermee wordt Peter van Merksteijn jr. de snel-
ste Nederlander algemeen, direct gevolgd door 
Bertram Altena op de 7e plek en Hans Weijs, 
die een derde tijd wist neer te zetten op de proef 
op nummer 8. Nieuw in de top 3 is Klaus Os-
terhaus die ruim 7 seconden langer van de proef 
kon genieten dan Weijs.

In de 325i cup is het wederom Mark Maaskant 
die de snelste tijd weet neer te zetten, met in het 
kielzog Ulli Böing, die een halve seconde meer 
nodig had voor de proef.
Bijna 19 seconden nadat de eerste internatio-
nale Volvo Cup rijder, Holger Knöbel over de 
streep komt is het de beurt aan de snelste Hol-
lander, Henk Bosscha, die door 2,3 seconden 
sneller te zijn het stokje overneemt van Sander 
Pelle in de tussenstand.

Proef 3, die ook op hetzelfde terrein verreden 
werd, leverde voor Nijhof nogmaals ruim een 
minuut verlies op, daarmee uitkomend op de 
43e plek algemeen, terwijl de Deen Jensen een 
kleine 4 seconden van zijn achterstand op Ri-
chert weet af te halen door de snelste rijder te 
zijn.

Het is hard werken voor de monteurs die Nijhof 
ondersteunen om de auto weer in prima condi-
tie te krijgen voor het 2e boucletje. De comple-
te ophanging werd vervangen en Nijhof weet 
wat zijn taak is de resterende 10 proeven. En 
met een 5e plek op de vierde proef, vlak na van 



In de Div2 moeten Bertram Altena en Chris 
Aaltink de Porsche 911 Carrera van Kai-Die-
ter Kölle voor zich laten, maar weten toch een 
uitstekende 7e plaats algemeen op hun naam te 
schrijven met hun Opel Manta i 200. De derde 
plaats in deze klasse komt op conto van Thom 
de Jong, derde Nederlander in de einduitslag 
met een 13e plek.

kelen werd niet veel later de oorzaak van een 
nieuw probleem. Deze veroorzaakte een gebro-
ken V-snaar waardoor de dynamo niet meer bij-
laadde en de koeling verdere dienst weigerde. 
Dit werd tijdens de volgende service gelukkig 
weer opgelost.
De voorsprong van ruim 38 seconden, die 
Pfauder tijdens  de eerste 3 proeven had op 
weten te bouwen werd teniet gedaan op proef 
4, waar een schroefje van de motorkap beves-
tiging een gat had weten te slaan in de radiator, 
die zijn vloeistof verspilde op de voorruit van 
de Benz. Constant bijvullen van de radiator kon 
helaas niet verhinderen dat de heren na de 6e 
klassementsproef de strijd moesten staken.

Tijdens de volgende 
proeven blijft Nijhof 
stampen om de schade 
goed te maken en 
weet daarbij in alle 
enhousiasme een re-
cordafstand te springen 
bij één van de spoor-
wegovergangen die in 
het parcours verwerkt 
zitten. ‘Die gaat de 
volgende keer een 
aantal versnellingen 
lager.’ Als hij zich 
ondertussen heeft 
teruggewerkt naar 
een 9e positie al-
gemeen, gooit een 
motorstoring roet in 
het eten op KP 12. 
Einde oefening voor 
de Evo 2.

Zoveel problemen 
als de anderen heb-

ben, zo probleemloos gaat het voor Hans Weijs. 
Ondanks dat zijn Golf IV Kitkar in vergelij-
king met de Golf III eigenlijk te breed is voor 
de smalle proeven rondom Sulingen en het 
gebrek aan vierwiel aandrijving op het vele 
onverharde, rijdt hij uitstekende tijden en zijn 
de remproblemen tijdens de eerste KP ook ei-
genlijk de enige die hij gehad heeft. Met 3:48,8 
minuten achterstand op Frank Richter wordt hij 
beste Nederlander op een 5e plaats, op nét geen 
30 seconden afstand van de winnaar in de Div 
3, Armin Holz, die zijn Golf III Kitcar naar een 
4e plaats algemeen leidde. 
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Voor Edwin Wolves en Ferdi ter Maat was het 
de eerste rally van het seizoen in de opnieuw 
opgebouwde Kadett CC 2.0. Dat ze na een 
aftastend begin de smaak en het ritme weer vol-
ledig opgepakt hadden was duidelijk te zien in 
de laatste proef van de dag. Dit is de publieks-
proef waar met 5 equipes tegelijk de straten van 
Sulingen onveilig gemaakt wordt. Naarmate de 
startnummers hoger worden neemt hier ook het 
spektakel toe. De rally wordt omgetoverd tot 
een driftshow, wat aan het gejuich van de om-
standers te horen door niemand als vervelend 
wordt beschouwd. Zij eindigen de rally op de 
18e plaats, 3 plaatsen voor ‘stalgenoten’ Harry 
Meijers en Ingrid Wolves.

Daartussen weet Theo van den Berg een plaats-
je te veroveren als eerste BMW 325i die de 
tweede wedstrijd in de meetellende cup op zijn 
naam weet te schrijven, hierbij Niels Kroeze op 
ruim een halve minuut achter zich latend. Het 
brons in de cup is voor Rene Walraven. Een 
erg opvallende rijder deze keer is 3FM DJ Paul 
Rabbering, die op aanwijzing van vervangend 
navigatrice Carina van Westen zijn Beamer alle 
hoeken van het parcours liet zien en daardoor 
de Dwarsliggersbokaal mee naar huis mocht 
nemen. Karel Colijn kreeg te kampen met een 
wagenzieke copiloot, maar weet hier goed mee 
om te gaan en verovert desondanks de vierde 
plaats.

Dat je op een publieksproef meer kunt verliezen 
dan kunt winnen laten Menno Hof en Sander 
Pelle zien als ze de derde plaats in de VOCH 
Cup uit handen moeten geven door op de laat-
ste proef frontaal een boom te raken. Dit ten 
gunste van Jeroen Willems en Ramon Sanders 
die hiermee de derde plaats weten te veroveren 
ondanks eerder veel tijd te verliezen door een  
defecte benzinepomp. Voor John en Henk Bos-
scha was het een vrij probleemloze wedstrijd, 
alleen een losgeschoten bougiekabel bezorgde 
de heren nog even het angstzweet op KP4, maar 
dit euvel werd snel verholpen en ze mochten 
zich dan ook winnar van deze ronde van de 
Volvocup noemen. Roy Achterbosch en Sander 
Grundel wisten zich na het afschudden van hun 
achterbumper een tweede plaats toe te eigenen.

HS.    



Stof happûh, toch wel hèt motto van de 
Rally d’Italia Sardegna. Van 17 tot 21 
Mei was het merendeel van de Tarmac 
redactie weer aanwezig in Italië.
Dinsdag avond is het zo ver, op naar Sardinië! 
Maar eerst een overnachting in het sub-tropi-
sche Bad Oeynhausen. Vlucht vertrekt om 7.00 
s’ochtends en geen zin om al rond een uur of 3 
‘ochtends te vertrekken, dus daarom een tussen-
stop in Bad Oeynhausen.

Woensdag ochtend gaat de wekker om 05:00, 
lekker! Half uurtje rijden naar het vliegveld, 
snel even inchecken en even een ontbijtje ha-
len.

Maar gelukkig gaat het nu dan echt richting dat 
warme eiland. 2 uurtjes vliegen en we zijn er. 
Erik en Sjaak die al een paar dagen op Sardinië 
zijn komen me ophalen. Het weer valt nog een 
beetje tegen, maar dat zal wel weer bijtrekken.

Op naar het huisje! Snel de spullen dumpen en 
meteen weer weg, “even” 2 proeven verkennen. 
Het gaat om de proeven Castrazza en Loëlle 
hoewel ze op 2 verschillende dagen worden 
verreden liggen ze erg dicht bij elkaar. Na een 
uur rijden zijn we er, de afstand is niet groot 
maar de snelheid ligt op die bochtige wegen 
vrij laag. Onze Panda WRC heeft het er maar 
druk mee.
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Met niet zo gek veel tijd over zijn we terplekke, 
meteen doorlopen naar de 2e bocht van de 
shakedown, een mooie doordraaier. Ziet er toch 
best goed uit! Bijna alle P1 rijders gaan er vol 
door heen, en zelfs Loeb kan op een lichte drift 
worden betrapt! Alleen Carlson doet het rustig 
aan, zoals al was gemeld rijd hij de shakedown 
alleen voor de show en om een boete te ontlo-
pen. Iets wat niet helemaal lukt (understatement 
of the year).

Langs de shakedown is het lastig lopen, je 
moet over de proef. Niet zo heel fijn gelukkig 
word de shakedown een paar keer stil gelegd 
waardoor we toch een paar verschillende pun-
ten kunnen zien. Verder gebeurt er vrij weinig, 
behalve dan dat je gewoon erg veel actie ziet. 
Altijd fijn als warming-up voor zo’n WK rally!
Na de shakedown gaan we naar de service, de 
security is vrij sloom dus wij staan gewoon 
voor aan bij de scrutineering van het Subaru 
team (probeer dat maar eens in Duitsland!) om 
daarna via het huisje naar de show start te gaan. 
Met dank aan onze VIP sticker parkeren we zo 
een beetje in het Parc Fermeé. Meteen springen 
de auto’s van “onze jongens” er uit. Wat vet die 
schitterende oranje bolides. Een beetje Neder-
landse inbreng geeft zo een WK toch veel extra. 
Frank “Mr. Rally Report” Verhoeven is ook 
aanwezig, druk met de interviewtjes, alle top-
pers moeten er aan geloven.

Opvallend is hoe verschillend de rijders om 
gaan met hun fans, Loeb rijdt door nauwelijks 
zonder te zwaaien, Atkinson stapt zelfs uit om 
zijn petje aan een Australische fan af te geven. 
Terwijl het al behoorlijk begint te schemeren 
zijn eindelijk Jasper van den Heuvel en Hans 
Weijs Jr. aan de beurt. Even zwaaien naar de 
familie van Merksteijn die de moeite hadden 
genomen om even met hun bootje naar Porto 
Cervo te varen. En richting service.

Nadat we de Nederlanders hebben gezien gaan 
we huiswaarts. Nog even een pizzaatje sco-
ren bij de lokale pizzeria en naar bed, want de 
volgende dag begint voor de verandering om 
06:00.

Het is even zoeken maar dan hebben we de 
start te pakken. En het begint erg mooi, snelle 
rechter bocht rond een meertje, gevolgd door 
een mooi bochtig stuk. En dan… wat is dat?? 
Even rustig doen, dit móét wel “de” jump van 
de vrijdag zijn. Wat een ding, wel kunstmatig 
maar goed, wat doet het er toe. Meteen maar 
even zien of het geschikt is voor fotootjes. Wat 
een tegenvaller compleet geschifte veiligheids-
zone’s, op de punten waar het gevaarlijk is mag 
je staan, waar het veilig is niet. Maar eens zien 
of we hier wel naar toe gaan. Door met verken-
nen. Een paar minuten later komen we 1 van de 
mooiste stroken proef tegen die we ooit hebben 
gezien, heuvel op, heuvel af, en allemaal snelle 
bochten, briljant. Daarna rijden we de proef 
door tot we bij een provinciale weg zijn, super 
mooie stukken en enorm gevarieerd. Stenige 
snelle stukken, hairpins, smalle stukken tussen 
de bosjes door, mooie stukken gravel, compleet 
kapot gereden stukken gravel alles zit er in.

De provinciale weg gebruiken we om van 
halverwege KP Castrazza naar halverweg KP 
Loëlle te rijden. Beide KP’s helemaal rijden is 
toch wat overdreven. 

Aangezien ze samen 50 km lang zijn en door-
rijden er echt niet in zit. Loëlle is minder geva-
rieerd, maar wel èrg mooi. Snelle slingerende 
stukken tussen de kurkbomen door, super om 
te fotograferen maar geen enkele toegangsweg. 
Jammer dan.

Na het rijden van de proeven gaan we weer 
richting San Theodoro, naar huis. Even dou-
chen, eten en naar bed! Want de shakedown 
begint om 08.00.

Donderdag er om 06:00 uit, en dat doe je voor 
de lol… Op naar de shakedown! Volgens de 
kenner stelt hij niets voor, en er zijn dus ook 
teams die niet deelnemen. Er komen is nog een 
hele uitdaging, of we moeten een paar kilo-
meter lopen, of we moeten onze Panda blood 
stellen aan ruige wegen. Waaronder een heel 
stuk van de KP San Giacomo van vorig jaar, 
waarvan de wegen er nog zo bij liggen als na de 
laatste doorgang vorig jaar. Vrij zwaar dus.
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Eerst worden we nog ingehaald door Henning 
Solberg, niet veel later zien we Grönholm langs 
de weg staan. Problemen? Nee gewoon even 
de banden van voor naar achter, en andersom. 
Even een paar fotootjes maken en een applausje 
bij vertrek. Door naar Monte Olia. Dit keer 
parkeren we op nog geen 200 meter van de 
proef, fijn want we hebben al genoeg gelopen 
vandaag. 

Toch moeten we nog even lopen, want het 
puntje dat we in gedachten hebben ligt iets ver-
der de proef op. Onderweg zien we monteurs 
van Heuvel. Dat is geen goed nieuws. Jasper 
heeft door een lekke band zijn auto toegetakeld 
en staat met pech een paar honderd meter ver-
derop. Ze gaan nu al de eerste reparaties uitvoe-
ren om zo vanavond meer tijd te hebben. Dan 
kan Jasper dankzij superrally weer starten op de 
Zaterdag.

Terwijl we nog staan te kijken bij de Oranje 
Lancer horen we de 0-auto voorbij komen. Snel 
naar de hairpins want het gaat weer beginnen! . 

Vrijdag ochtend nemen we toch maar de gok 
om naar de jump te gaan, uurtje rijden, en het 
gravel op. En meteen rijden we in optocht, 
dat was niet de bedoeling. Op naar de par-
keerplaats, nou ja een rotspad waar je met wat 
beleid naast kan parkeren zonder de Panda naar 
de eeuwige jachtvelden te helpen. En dan maar 
lopen, en wat staan er al veel auto’s. Toch maar 
die kant op, want iets verderop zit nog wel een 
hairpin als “noodoplossing”. De hele rechter 
kant staat al vol, en links wemelt het van de 
pers. Erik zoekt toch een plekje net na de jump. 
Niels hoopt op een goed plekje net voor de 
jump. Helaas gaat daar een marshall staan dus 
toch maar naar de andere kant. Helaas zijn er 
dan al 3 auto’s voorbij. Eerste auto op de an-
dere plek is Sordo en holy *piep* wat springen 
ze ver!

Ondertussen is het landje pikken in volle gang, 
vlak voor de auto’s er aan komen schiet ieder-
een een paar meter naar voren om dé foto te 
maken. De media assistents vinden dit niet echt 
een goed plan, we moeten achter het lint blij-
ven. Gelukkig rekt het lint aardig mee en zit dat 
wel goed.

De Nederlanders doen het hier rustig, en vol-
gens chef-timing Ad is Jasper een van de snel-
ste groep N rijders. Dat geeft de burger moed! 
Na de Nederlanders gezien te hebben gaan we 
richting de start van deze kp voor de 2e door-
gang. Niels, de planner gaat hier alleen gruwe-
lijk de mist in en dus zitten we 3 uur te wach-
ten. Maar het puntje is dan ook wel erg mooi! 
We kunnen de start zien (en vooral horen), om 
ze vervolgens driftend door de eerste bocht te 
zien gaan en dan heuvel op langs het meertje. 
Zulke punten zie je maar zelden. En met een 
hamburger kraam op 10 meter afstand zit de 
catering ook wel goed.

Hier kunnen we maar de eerste 15 zien, want 
we willen nog naar de laatste proef van de dag. 
Alleen moeten we dan wel over een stuk af-
gesloten verbindingsroute. Maar ja ben je nu 
Nederlander of niet, Italiaans verstaan we niet, 
gewoon doorrijden. Dat lukt, en dat is èrg fijn 
want in plaats van 15 km rotsen zitten we nu 
binnen 2 km op een asfalt weg. En dus hebben 
we tijd zat om de volgende proef te halen. 



vooral v/d Heuvel lijkt van steen naar steen 
te springen. Na de doorkomst van v/d Heuvel 
gaan we richting service. 
Even zien wat er nog moet gebeuren aan de 
verschillende auto’s Het geeft ons ook tijd om 
even met de Nederlanders te praten. 
Weijs heeft de hele dag veel tijd verloren door-
dat hij achter Barry Clark moest starten, die 
kon Weijs niet voorblijven in zijn Fiesta en ging 
ook niet aan de kant. 
V/d Heuvel had ook zijn problemen, en melde 
zelfs aan zijn vader dat hij het maar even rustig 
ging doen. Prompt rijd hij de 2e tijd in groep N.

Helaas is een politie agentte het hier niet mee 
eens. Het punt is al te druk, we mogen er niet 
in. Dan maar snel door naar een ander punt. 
Op het kaartje ziet het er niet echt bruut uit, 
maar je weet maar nooit. We komen net op tijd 
aan, we staan bij 2 héle snelle bochten met flink 
wat stenen. 
Het is weer eens wat anders. Al snel blijkt dat 
het toch wel erg mooi is daar, boven op de berg. 
Tijdens de eerste doorkomst is de ideale lijn al 
behoorlijk 
uitgereden, 1 steen in deze lijn zorgt er voor 
dat de nodige auto’s even met een wieltje los 
komen. Ook de beide Nederlandse equipe’s 
komen hier vol door, 

Even snel naar de overkant van de proef voor-
dat de lokale overijverige politie kan ingrijpen 
en snel naar boven. 
De hairpins liggen tussen een paar gebouwen 
met aardig wat hoogte verschil. Weer eens wat 
anders dan de wildernis 
waar we tot dan toe hebben gestaan. Hier blij-
ven we tot heel het veld voorbij is, om daarna 
nog even bij het gestrande 
KTW-WRC team te kijken. De EVO is inmid-
dels klaar voor de terugreis.

Door een ongeluk op de route naar de service 
gaan we maar direkt naar het huisje, even dou-
chen, eten en naar bed. 
Want ook de volgende dag moeten we er vroeg 
uit, deze dag nog iets vroeger zelfs want we 
gaan richting “de” jump, 
Mickey op KP Monte Lerno. Na een uur rijden 
komen we aan bij het begin van de aanrijroute 
naar het publiekspunt. 
Vanaf hier is het onverhard omhoog voor een 
15 km. Na goed 5km zien we een groepje tje-
chen lopen.

Die weten vast niet dat het nog ongelovelijk ver 
is naar het publiekspunt. 
Met nog 2 uur te gaan voor de start van de 
proef zullen die waarschijnlijk weinig zien van 
de eerste doorkomst. 
Wij rijden door en krijgen de indruk dat het nog 
helemaal niet zo druk is, we kunnen zelfs op 
een 200m van de proef parkeren. 
Er zullen dus wel niet zo veel mensen zijn. 
Auto parkeren en lopen, want we moeten nog 
een goede kilometer over de proef lopen om bij 
de jump te komen. 

Eenmaal aangekomen is het er helemaal niet 
rustig. Wat heet het is een grote mensen massa, 
verrassing! Maar snel een plekje zoeken. 
Tussen de rijen mensen zien we nog een mooi 
plekje van waar we de jump goed kunnen zien, 
een stukje plaatselijke fauna moet het wel ont-
gelden. Nu maar wachten, na de beelden van 
vorig jaar gezien te hebben zijn de verwachtin-
gen hoog gespannen. Wilson komt nog stevig 
door, daarna lijkt iedereen het wat rustig aan te 
doen, niet zo gek want het is een verradelijke 
jump. We blijven hier wachten op onze Neder-
landse helden, helaas word de proef stilgelegd 
en is het niet de moeite om nog te wachten.

Op naar het volgende punt, een mooie goed 
bereikbare hairpin op KP Loelle, het is er ver-
schrikkelijk druk maar we vinden allemaal wel 
een mooi stekkie. 
De bocht is al mooi uitgereden, dat belooft wat. 
Tot dat de kp van start gaat worden we ver-
maakt door de P.J. Andersson fanclub, 
deze geel/blauwe Zweden laten goed merken 
dat ze er zijn. Al komen ze niet verder dan een 
“P.J. Anderson la-lala-lala, P.J. Anderson la-
lala-lalaaaaaaa”.
Op dit punt kijken we alleen de top, en die 
komen stuk voor stuk erg mooi door. Na Grön-
holm gaan we richting de laatste KP van de 
dag. Op naar de watersplash. 



veel-
heid 
stof en stenen onze keer opgesmeten. Na Weijs 
Jr. gezien te hebben gaan we richting de finish. 
Daar word hij op het feestelijk ontvangen door 
onze Nederlandse speaker, van Barneveld.

En dat was het dan, ‘s maandags ga ik weer 
richting de kou, en huis. Maar het was weer 
super!
NH.

naar 
een ander puntje op dezelfde proef. Iets noorde-
lijker zodat we nog snel de laatste proef van de 
rally mee kunnen pakken. 
Op dit punt zien we iets wat we in tijden niet 
meer hebben gezien, een stuk proef met asfalt! 
Het is weer eens wat anders. 
Aan de sporen te zien snijden ze hier behoor-
lijk, altijd goed voor leuke plaatjes. Hier kijken 
we weer de eerste 15, en door naar de laatste 
proef. 
Hier moeten we een stevig eind lopen om bij 
een mooie bochten combinatie te komen. Ter 
plekke was het de wandeling meer dan waard, 
lekker rustig en 2 hele mooie bochten in het 
zicht. 

En dan is het al weer tijd voor de laatste dag 
van de rally, wat ging het weer snel. En voor 
de grap mogen we er nòg vroeger uit, Olé. Hier 
staan we bij een haaksrechts, 
eindeweg situatie. Erik en Sjaak hangen de vlag 
op aan het hek recht tegenover de aankomende 
route. De eerste rijders komen door het het ver-
schilt nogal, 
de ene rijder remt hem compleet dood om 
rustig de hoek om te gaan, de anders drift hem 
er netjes door. Er gebeurt weinig bijzonders tot 
Loeb voorbij komt.... met schade?? 
Dat kan toch niet, het lijkt zelfs of Grönholm 
van slag is want die verremt zich, daardoor 
komt onze vlag zelfs nog op eurosport! 
Niet veel later horen we dat Loeb zijn C4 aan 
de kant heeft gezet en uit de rally ligt, dus toch 
schade!

We wachten ook hier weer op de Nederlanders, 
Weijs komt door, nog even wachten..... nog 
even wachten.... dan krijgen we een telefoontje, 
v/d Heuvel is al een paar minuten geleden aan 
een punt een goede kilometer van ons voorbij 
gekomen. 
Die had dus al lang bij ons moeten zijn. Dus 
lopen we maar richting de auto. Onder weg zien 
we Jasper en Martine staan, 
ze zijn iet te breed uit een snelle linker bocht 
over een bult gekomen, nog net een boom 
ontweken maar teveel schade om nog verder te 
rijden. Erg jammer.
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Wedstrijd verloop:

KP1  Crastazza 1
De rally begint met de “opgave van Carlon, na 1 èrg rustige doorkomst op de shakedown houdt hij het voor gezien op de 
verbining naar de 1e proef. Iets wat hem een schorsing en een vette boete op levert. Latvala neemt verrassend de leiding, 
voor Grönholm en Petter Solberg. Loeb verliest veel tijd doordat hij als eerste over de proeven moet. Halverwege de proef 
rijdt van den Heuvel, alias von den Henwel, een 2e tijd in groep N, maar verliest veel tijd doordat hij achter een langzamere 
deelnemer komt te zitten en bij een poging hem in te halen het ruige landschap van iets te dicht bij gaat bekijken. Weijs rijd 
een erg goede proef, en zit met zijn groep N tussen de S1600 rijders.
 
KP2  Terranova 1
Loeb slaat terug, hij pakt de nodige tijd op zijn Ford concurenten. Van den Heuvel slaat ook terug, 
met een erg nette 2e tijd in groep N vlak achter lokale favoriet Campedelli. Hij geeft zelfs maar 53 seconden toe op Villagra 
in zijn Focus WRC 2006 op deze bijna 21km lange proef.
   
KP3  Monte Olia 1
Weer Ford succes op deze proef, nu een scratch voor Henning, voor Grönholm en Latvala.  Deze laaste staat nog steeds 
aan de leiding na zijn scratch op KP 1.  Voor CRT rijder Kopecky zorgen transmissie problemen voor een opgave op deze 
proef, hij zal onder SupeRally herstarten. Net als van den Heuvel, na het doorrijden met een lekke band beschadigd hij zijn 
Lancer te veel om nog door te kunnen. Weijs jr. haalt wel het einde van deze proef, nog altijd in de buurt van vaste JWRC 
S1600 rijders Prokop en Pärs.
   
KP4  Crastazza 2
Ford klopt Ford, met een snelste tijd op “Castrazza” pakt Grönholm de leiding over van Latvala. 
Loeb rijdt ook eens sterke proef en staat nu 3e overall. Na een aardige start begint de blauwe Subaru armada toch terug te 
vallen.
   
KP5  Terranova 2
Latvala out, Atkinson out, kp Terranova maakt slachtoffers. Beide zijn ze er af gegaan, 
en met een scratch van Loeb komt deze weer terug tot op 2 seconden van Grönholm.
   
KP6  Monte Olia 2
Grönholm heeft problemen met zijn Focus, en Loeb pakt 25 seconden. Daardoor gaat de fransman nu aan de leiding van de 
wedstrijd. Weijs Jr. rijdt lek en wisselt zijn band, dit kost hem 5 minuten maar hij blijft wel in de wedstrijd.
   
KP7  Loelle 1 
Met Atkinson, Latvala en Kopecky weer terug dankzij SupeRally is het WRC startveld weer wat aangedikt voor dag 2 van 
de rally. En die dag begint goed voor Loeb, hij pakt nog weer eens dik 2 seconden op Grönholm. Minder goed begon de 
dag voor Mads Ostberg, eerst klokt hij 3 minuten te laat uit bij de service, daarna verliest hij op de proef nog eens bijna 3 
minuten en houdt hij Wilson op. Ook dankzij SupeRally kan van den Heuvel nog weer aan de start komen, hij begint zijn dag 
relatief rustig. Voor Weijs Jr. zal het een “lange” dag worden, hij start achter Clark in zijn langzamere Fiesta ST150 en zal 
hierdoor veel tijd verliezen aangezien de heer Clark weinig moeite doet om Weijs er langs te laten. 

KP8  Monte Lerno 1 
De 2e kp van de dag betekend het einde voor de rallies van MacHale en Perez Companc. Beide Ford rijders komen in de 
problemen, Perez Companc met mechanische problemen, MacHale gaat er erg hard af en takelt zijn Focus erg toe. Voor-
aan is het weer Loeb met de snelste tijd, voor Grönholm, Hirvonen en Sordo. Op deze proef krijgen de Nederlanders niet de 
kans om te laten zien hoe ver ze kunnen springen op “de” jump de KP word geneutraliseerd voordat zijn starten.



KP9  Su Filigosu 1
Ook op deze proef pakt Loeb weer veel tijd op Grönholm en ligt nu ruim 40 seconden voor op de Fin.
   
KP10  Loelle 2 
De middag service lijkt Grönholm goed te hebben gedaan, hij is voor het eerst van de dag sneller dan Loeb, al is het maar 
met een seconde. Verrassend is ook de goede perstatie van Petter Solberg, zouden ze bij Subaru dan eindelijk het lek bo-
ven hebben? Kopecky start de 10e proef niet, de Fabia was wat stuurloos.
  
KP11  Monte Lerno 2 
En het is weer Loeb, de Fransman lijkt niet te verslaan op het Italiaanse gravel. En weer is het Solberg met een nette 5e tijd. 
Wilson moet de strijd staken met een gebroken voorwielophanging. Jasper en Martine pakken op deze proef flink uit, snelste 
groep N! En 19e overall op deze proef, Hans en hans doen het ook goed 8e groep N, en dat met zo’n Fiesta op je voorbum-
per.
  
KP12  Su Filigosu 2 
Grönholm pakt op deze proef bijna 5 seconden op Loeb, en kijkt nu nog tegen een achterstand van 36 seconden aan. Beide 
Nederlandse equipes halen ook de finish van deze proef, na dag 2 staan Hans en Hans erg goed 9e in groep N.
  
KP13  S. Giovanni 1 
Dag 3 begint “goed”, Grönholm verremt zich, Loeb gaat er af en ook van den Heuvel gaat er af op de eerste proef van de 
dag. Toch staan er 3 Fords aan de top van deze proef, Hirvonen, Latvala en Solberg.
  
KP14  Monte Nuragone 1 
Solberg’s aan kop! Henning pakt de scratch en Petter word 2e op deze proef. Grönholm gaat confortabel aan de leiding na 
het uitvallen van Loeb.
  
KP15  Braniatogghiu 1
De proef van de 2e rijders, Hirvonen snelste voor Sordo.
  
KP16  S. Giovanni 2  
Sordo pakt zijn eerste scratch van de rally, en Hirvonen pakt nog weer eens tijd op Grönholm en heeft nu sinds de start van 
de dag al 25 seconden goed gemaakt op Grönholm, nog 28 te gaan.
 
KP17  Monte Nuragone 2 
Henning Solberg is het snelst over de 1 na laatste proef van de rally, met wel 0,1 seconden voorsprong op Sordo. Grönholm 
pakt weer iets tijd op Hirvonen.
  
KP18  Braniatogghiu 2
Op de laatste proef van de dag gebeurt weinig en dus wint Grönholm voor Hirvonen, Sordo, Henning en Petter Solberg.

Eindstand:
1.  3  M. GRÖNHOLM  3:48:42.0  0.0
2.  4  M. HIRVONEN   3:49:11.2  29.2
3.  2  D. SORDO   3:50:03.8  1:21.8
4.  10  H. SOLBERG   3:50:18.6  1:36.6
5.  7  P. SOLBERG   3:51:06.2  2:34.2
6.  21  T. GARDEMEISTER 3:53:44.1  5:02.1
7.  5  M. STOHL   3:54:10.6  5:28.6
8.  26  J. HANNINEN   3:58:13.7  9:31.7
9.  9  J. LATVALA   4:00:09.7  11:27.7
10.  8  C. ATKINSON   4:03:21.4  16:19.4

27.  100  H. WEIJS   4:34:34.2  46:02.2  (9e Gr. N)
58.  93  J. VAN DEN HEUVEL  5:12:19.6  1:23:37.6
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Van 24 t/m 26 mei was de om-
geving van het Zweedse Ljungby 
het strijdtoneel van de 32e edi-
tie van de South Swedish Rally. 
Enige Nederlandse deelnemer 
is Gerben Brouwer, zoals altijd 
bijgestaan door navigatrice Silvia 
Eling, in de grijs/blauwe S60. 
Een type die zelfs in het land van 
Volvo niet in rallyuitvoering-
rondrijdt...

Met een ruime handvol suppor-
ters volgden wij de verrichtingen 
van hen tijdens hun eerste echte 
gravel-rally.
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Om 6:00 uur doorbreken de schelle 
tonen van de wekker de stilte van de 
woensdagochtend. De servicebus, met 
daarachter de trailer die de Volvo 
S60 vertrekt nu richting het Zweedse 
Ljungby, waar Gerben en Silvia reeds 
een halve week aan het acclimatise-
ren zijn. Tegen de klok van 7 word 
ik opgehaald om met de donorauto in 
dezelfde richting te vertrekken.  Met 
de planning om elkaar bij de aan-
vang van de eerste oversteek met de 
veerboot van Duitsland richting De-
nemarken elkaar te ontmoeten en van 
daaruit gezamenlijk verder te rijden.

Dat we toch niet zoveel tijd goed weten 
te maken blijkt als we elkaar pas op de 2e 
overtocht op de veerboot van Denemarken 
naar Zweden tegen het lijf lopen. De rest 
van de reis gaat voorspoedig en het zon-
overgoten weerbeeld belooft veel goeds 
voor de South Swedish Rally, die op de 
vrijdag en zaterdag verreden wordt in het 
thuisland van Volvo en Saab. De startlijst 
laat dat ook duidelijk zien, niet zozeer de 
Saabs, maar wel de meer dan honderd deel-
nemende Volvo’s die diverse pagina’s van 
de publieksinfo beslaan.

Woensdagavond zit voor Gerben en Silvia 
de documentencontrole er op en wordt er 
begonnen aan de barbecue om de innerlijke 
mens weer te sterken na de lange reis die 
zo’n 12 uur geduurd heeft.

Donderdag staat voor het Nederlandse 
equipe in het teken van de verkenning van 
de prachtige gravelproeven die de organisa-
tie in de wijde omtrek heeft uitgezet voor de 
205 deelnemende teams, waarvan er daad-
werkelijk 45 deelnemen in de South Swed-
ish Rally, waaronder ook het Nederlandse 
equipe. De overige deelnemers rijden de 
wedstrijd onder andere noemers, dit om ie-
dereen mee te kunnen laten doen zonder dat 
de FIA regels roet in het eten gooien. Te-
vens bestaat er de mogelijkheid om de auto 
op punt te zetten tijdens de 3 uur durende 
shakedown. Voor Gerben zijn dit de eerste 
kilometers op het Zweedse gravel, voor 



hem ook de eerste gravelwedstrijd überhaupt, 
afgezien van een Duitse gravelwedstrijd toen 
hij nog in zijn Volvo 850 reed. Maar die lijkt in 
de verste verte niet op het echte werk die deze 
rally van haar deelnemers zal vragen.

De eerste run ziet er zeer onwennig uit, terwijl 
de Zweedse opponenten al snel vol vaart drif-
tend de bocht uitkomen. Gerben weet 3 runs te 
maken en komt er achter dat de S60 niet lekker 
loopt. Dit is te wijten aan een gesmolten bou-
gie die met de nodige moeite door het service-
team kan worden vervangen voor de wedstrijd 
die de volgende dag om 2 uur ’s middags of-
ficieel van start gaat in het stadscentrum van 
Ljungby. Voor de ceremoniële opening van de 
wedstrijd parkeren alle deelnemers hun bolides 
aan de zijkant van de straat, dit tot ontevreden-
heid van enkele winkelende personen die het 
komende uur niet meer van de geblokkeerde 
parkeerplaats kunnen vertrekken. Dit is tevens 
de straat waaraan wij een terrasje hebben we-
ten te vinden om onder genot van een drankje 
te genieten van de schoonheid die Zweden 
weet te bieden.

De eerste proef voor ons is de vierde van de 
wedstrijd. We hebben van tevoren al diverse 
proeven kunnen rijden en weten waar we 
ongeveer willen gaan supporten. Het is 
aangenaam weer en al snel heb ik 
spijt dat ik vandaag heb ver-
zuimd een korte broek 
aan te trekken. Ruim 
op tijd komen 
we aan en 
kun-

nen nog een tijdje heerlijk van de zon genie-
ten, die overigens in de laatste dagen de proef 
alweer mooi stoffig heeft weten te maken. 
Gerben heeft tijdens de eerste proef erg moeten 
wennen aan de gravelwegen en bezet de 35e 
positie, maar het equipe heeft het overduidelijk 
erg naar hun zin. Silvia sluit de proeven op de 
onboard beelden steevast af met het historische 
woord ‘Woohoo!’.

Op de 4e proef weet Mats Thorszelius, oudge-
diende met 5 top 3 klasseringen sinds 1999, ten 
koste van Gerben een plaats op te schuiven, na 
een totaal van 43 km aan proeven is de achter-
stand ten opzichte van leider Robin Sandberg 
(Mitsubishi Lancer Evo IX) opgelopen tot 6 
minuten rond. De top 3 is al deze proeven 
ongewijzigd gebleven met op nummer 
2 Patrik Flodin (Subaru Impreza), 
gevolgd door Oscar Svedlund 
(Subaru Impreza). Als tij-
dens SS5 de proef Hol-
kya voor de tweede 
maal verreden 
wordt, kel-
dert de 
po-



sitie van de leider naar plek 11 en opent hier-
mee een vacature in de top 3, die door Bengt 
Abrahamsson (Mitsubishi Lancer Evo IX) 
ingevuld wordt. Blädingeås 2 is de 7e en laatste 
proef van de vrijdag, Gerben bezet sinds SS5 de 
laatste plaats in het klassement en eindigt de 1e 
leg op de 35e plek, met 9:57 minuten verschil 
ten opzichte van leider Patrik Flodin, die in 
totaal 78,9 km proef af heeft weten te leggen in 
41:50,5 minuten.

’s Avonds keren we, na nog even oog in oog te 
hebben gestaan met een eland, met een grote 
glimlach terug naar onze houten huisjes om 
onder het genot van een drankje even na te 
genieten van de eerste dag van de rally middels 
de onboard beelden die toch zeker de indruk 
geven dat het equipe niet terughoudend heeft 

gereden. Daarna snel het bed opzoeken om 
de volgende dag alweer vroeg op pad te 
gaan naar de eerste proef van zaterdag. De 
zon is aanvankelijk nog 

een 

beetje verlegen, maar als we bij de eerste proef 
zijn aangekomen ben ik niet ongelukkig met de 
keuze om de korte broek toch mee te nemen.

Opvallend in Zweden is dat de proeven niet of 
nauwelijks afgelint zijn, iedereen lijkt toch met 
veel verstand een plaatsje te vinden langs het 
parcours om de deelnemers aan te moedigen, 
en de enkeling die ook maar een stap richting 
de buitenbocht dreigt te zetten wordt al snel 
door het geschreeuw van het overige publiek op 
verstandiger gedachten gebracht. Hierdoor is 
het ook niet noodzakelijk dat in elke bocht een 
marshall moet staan om de veiligheid te bewa-
ren. Dit komt de sfeer en uitstraling van de rally 
natuurlijk zeer ten goede. Wel is opmerkelijk 
om, als er een bolide aan komt denderen, te 
zien hoe laat velen die een ander plekje 
langs het traject zoeken pas van het 
parcours afstappen. Daar zul je als 
rijder toch aardig aan moeten wen-
nen om je daar niet door af te laten 
leiden.
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Hoogmoed komt voor de val voor het Neder-
landse equipe op proef 10, waar op een kort 
stuk asfalt, Gerben wel even wil laten zien wie 
de asfaltexpert in het hoge noorden is. Het gas-
pedaal gaat tot op de bodem, maar na een boch-
tencombinatie, gevolgd door een afdaling wordt 
onverbiddelijk duidelijk dat je met gravel-ban-
den aanzienlijk minder grip hebt op de harde 
ondergrond dan met het Nederlandse schoeisel, 
met als gevolg dat de S60 tot stilstand wordt 
gedwongen door een greppel. Samen met de 
hulp van die éne toeschouwer op dat punt, weet 
Silvia de auto niet terug op het pad te duwen. 
Nadat zowel de Zweedse supporter en Silvia 
een telefoontje hebben gepleegd om hulp op te 
roepen, komen er al snel een man of 15 uit de 
volgende bocht aangerend. Ook dan lukt het 
niet om het equipe de weg te laten hervatten. 
Omdat de voorwielen geen ondergrond raken 
kan Gerben de mechanica niet gebruiken om 
los te komen. Door gebruik te maken van één 
van de vele boomstammen die in het landschap 
verspreid liggen weet men de auto op te heffen 
en worden er stenen gestapeld onder het rub-
ber van de Volvo. Uiteindelijk lukt het gelukkig 
om de wedstrijd te hervatten. Het voorbij zien 
racen van de brokkenpiloten is voor het aan ko-
men rennende chase-team het teken dat ze niet 
meer nodig zijn en keren snel om om zich terug 
te haasten naar de service.

Dit lukt niet op tijd, maar gelukkig is de schade 
beperkt genoeg om het equipe in de race te hou-
den met een half serviceteam. De uiteindelijke 
schade van deze uitstap bedraagt zo’n 30 minu-
ten.

De hele dag brengt de top 3 geen veranderingen 
met zich mee, alleen Jimmy Joge weet zijn Peu-
geot 307 S2000 nog vanaf een 6e plaats naar de 
4e plek te brengen. Patrik Flodin wint met een 
totaaltijd van 1:35:43,5 uur de South Swedish 
Rally voor de 2e maal op rij te winnen. Oscar 
Svedlund grijpt de 2e plaats op 19,2 seconden 
achterstand, gevolgd door Bengt Abrahams-
son die 1:11,5 minuut aan de broek krijgt. Net 
buiten de prijzen vallen Jimmy Joge (2:03,5 
minuut) en aanvankelijk leider Robin Sandberg 
(2:10,8 minuut).

Na afloop van de rally is het een gezellige druk-
te in de tent die in het centrum van Ljungby 



speciaal voor de rally is neergezet, met optre-
dens van de band Time Machine en de Zweedse 
zangeres Linda Bengtzing, die al snel de aan-
dacht van het publiek weet op te eisen. We 
onderzoeken ’s avonds nog even het Zweedse 
uitgaansleven, wat voor de vrijgezelle man veel 
weg heeft van een Utopia, hoewel het verkrij-
gen van een drankje niet altijd even snel gaat. 
Toch maken we het niet al te laat omdat we de 
volgende dag weer vroeg op pad gaan op weg 
naar huis. De terugreis gaat zeer voortvarend, 
een weinig wachten op de veerboten en lekker 
door kunnen rijden door Duitsland resulteren 
erin dat we zo’n 9 en een half uur later terug 
zijn.

Mocht je twijfelen om eens een rally te bezoe-
ken in Zweden, hak dan de knoop door en ga 
erheen, je kunt er volgens mij gewoon geen 
spijt van krijgen, behalve misschien dat je te 
verwent raakt. Het landschap is prachtig, de 
mensen rustig en vriendelijk en de rally… Laat 
ik het zo zeggen: Na 2 dagen in Nederland had 
ik alweer heimwee!

HS.
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De startlijst van de Autosoft Vechtdal 
Rallysprint liegt er niet om; 6 WRC’s 
met voor Harry Kleinjan een nieuw 
wapen in de strijd. Zijn Golf is inge-
ruild voor een Skoda Fabia WRC en de 
omgeving van Hardenberg is het decor 
voor de eerste wedstrijd voor de nieuwe 
combinatie. De verwachtingen zijn 
hoor, wat zal hij hier laten zien. In het 
sprintklassement voert Jeroen Swaanen 
het klassement aan met 3 winsten uit 3 
wedstrijden. Breidt hij zijn voorsprong 
uit of kan Eep Borgers roet in het eten 
gooien.

Niet als enige wedstrijd dit jaar heeft ook de 
organisatie van de Vechtdal Rallysprint een 
nieuwe hoofdsponsor weten te strikken. Partner 
is Autosoft, die de sprint van een uniek draai-
end podium heeft voorzien, waarmee de deel-
nemers van alle kanten gefotografeerd worden 
om zodoende een ‘3D’ foto te krijgen van hun 
bolide waar je 360 graden omheen kunt draai-
en. Dat dit systeem nog niet helemaal van de 
kinderziektes is ontdaan zie je als het draaiende 
platform van voetaandrijving afhankelijk is.

Hoewel het rallycentrum nog steeds gevestigd 
is in de kantine van het plaatselijke sportpark, 
is het serviceterrein verhuist naar een nieuwe 
locatie, industrieterrein Broeklanden A. Een 
beetje meer ruimte voor de groeiende rallys-
print, die met 93 deelnemende equi-
pes niets tekort 
komt.

De deelne-
mers worden vandaag voor een 
moeilijke keus gesteld. Het veranderlijke weer 
geeft niet van tevoren te kennen of de keuze 
om droogweerbanden of juist de regenbanden 
onder de auto’s te monteren de goede is. Dit zal 
dus een gok worden die kostbaar puntenverlies 
als gevolg kan hebben.

Dat Harry Kleinjan, bijgestaan door navigatrice 
Annemieke Hulzebos, de juiste keuze heeft 
gemaakt op dit gebied en dat zijn nieuwe bolide 
bij hem in goede handen is wordt al snel dui-
delijk als hij de eerste proef, KP Engeland, met 
een ruime voorsprong van 23 seconden op John 
Temmink als snelste af weet te leggen. ‘How’s 
thát, for a first impression.’ In de groep N heeft 
Johan Faes een sterke opening door de derde 
tijd algemeen neer te zetten op slechts één se-



plicht de route door te geven, terwijl dit bij de 
aanvraag van de wandelvierdaagse niet nodig 
is. Een week van tevoren bleek er bij onder-
ling contact geen probleem te zijn omdat beide 
trajecten verschillend zouden zijn. Toen er de 
vrijdagavond en zaterdag van de rallysprint 
echter weer contact was bleek dus dat er wél 
een gedeelte van beide routes elkaar overlap-
ten. Verleggen van het rallytraject was geen 
optie in verband met het veiligheidsplan en de 
wandelaars waren al onderweg. Vanwege de 
verschillende tijdstippen hebben hooguit een 
handvol deelnemers hiervan last ondervonden 
en hebben de officials alles in veilige banen 
weten te leiden.

conde achter Temmink en 14 seconden voor de 
2e groep N rijder Richard Vliek, die de 8e plaats 
in handen heeft.

Jarno van Haren heeft de sterkste opening van 
de rijders die deelnemen aan het rallysprint 
kampioenschap, met een voorsprong van 3 
seconden Stephanie van Merksteyn en maar 
liefst 15 seconden op Jeroen Swaanen. Jeroen’s 
grootste rivaal, Eep Borgers heeft inmiddels 
een achterstand van meer dan een minuut.

Op KP Dalen weet Rene Kuipers zijn Fabia 
een plekje hoger in het klassement te krijgen 
ten koste van Johan Faes door evenals Martin 
van Iersel een derde tijd neer te zetten terwijl 
Kleinjan zijn voorsprong op Temming met nog 
eens 20 seconden uitbouwt. Jeroen Swaanen 
pakt 4 seconden terug op Jarno van Haren en 
5 seconden op Stephanie van Merksteyn, maar 
blijft voorlopig de derde plek in het tussenklas-
sement van de sprinters bezetten.

Ondertussen gaat in de BMW 325i Cup, die 
ook hier verreden wordt, Mark Maaskant na 2 
proeven aan de leiding op 3 seconden voor Ulli 
Böing en 6 seconden voor Theo van den Berg. 

Niels Kroeze zet deze KP van zijn thuisrally 
op zijn naam en handhaaft de 4e plaats in de 
cup die met een indrukwekkend aantal van 15 
auto’s van start was gegaan.

De Volvo Original Cup Holland heeft van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om het verschil 
tussen de rallycup en de sprintcup eens te 
bekijken door beide mee te laten tellen tijdens 
deze sprint. Roy Achterbosch opent de eer-
ste 2 proeven als snelste in de rallycup voor 
John Bosscha terwijl Ruurd Osche Jan Willem 
Woermeijer achter zich houdt in het sprintklas-
sement.

Op weg naar proef 3 zie ik steeds meer gestres-
sde wandelaars lopen. Het blijkt dat deelnemers 
van de avondvierdaagse bij Radewijk zo’n 
400 meter van het traject van de rallysprint 
moeten lopen. Dit kon gebeuren doordat de 
gemeente Hardenberg voor beide evenementen 
een vergunning heeft afgegeven. Bij de vergun-
ningsaanvraag is het voor de or-
ganisatie van de rallysprint, 
naast onder andere een 
veiligheidsplan, 
ook ver-
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Rutger-Jan Hesselink neemt in de eerste 3 proe-
ven van de sprint het voortouw bij de 205 Cup 
met evenveel scratchtijden. Eldert Slagt bezet 
de tweede plaats tot dan toe, maar Michiel Uit-
tien opent de aanval door op KP 3 de tweede 
tijd te rijden en daarmee mogen de heren de 
tweede plek in het tussenklassement met elkaar 
delen.

Deze proef weet Stephanie 9 seconden te pak-
ken op Jarno en neemt daarmee de leiding in 
het tussenklassement over, Terwijl John Bos-
scha de leiding neemt in de Volvo rallycup. 
Woermeijer moet zijn tweede plek in de Volvo 
sprintcup afstaan aan Cor Yntema.

Tijdens de eerste proef van het 2e boucletje zet 
Jarno van Haren de negatieve trend voort en 
moet wederom een plaats afstaan, dit maal is 
Jeroen Swaanen de gelukkige en klimt door 
naar plaats 2. Een uitstekende springplank voor 
de doorstoot naar de koppositie blijkt een proef 
later als ook Stephanie haar plaats aan de aan-
vallende Evo 6 rijder moet afstaan.

Voor Rutger-Jan Hesselink is de vierde proef 
door een regenbui te glad geworden en maakt 
hierdoor een uitstapje in de sloot. Hiermee 
verliest hij een minuut en tevens de koppositie 
in de 205 Cup. Zowel Eldert Slagt als Michiel 
Uittien profiteren hiervan, hoewel de plaatsver-
schuiving voor laatsgenoemde van korte duur 
zal zijn. Gebrand op de eerste plek weet Rut-
ger-Jan KP 5 en 6 te gebruiken om via de twee-
de positie terug te klimmen naar de leiding met 
uiteindelijk 4 seconden voorsprong op Eldert.

Vanaf KP 4 opent Ulli Böing de aanval op de 
eerste plek in de 325i Challenge door de snelste 
tijd neer te zetten. Mark heeft nog voldoende 
ruimte om zijn leidende positie niet aan hem 
af te hoeven staan, maar heeft niet voldoende 
reserves om ook de volgende proef ongeschon-
den uit de strijd te komen. Ulli pakt de kop-
positie met beide handen stevig vast en weet 
hem vast te houden tot het eind. Hiermee Mark 
op 6 seconden achter zich houdend. Theo van 
den Berg mag de laatste treden van het podium 
betreden.

In de Volvo Rallycup weet Roy Achterbosch 
op KP 4 de leiding van John Bosscha over te 
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nemen. Echter speelt de gladheid van de regen 
ook hem parten op proef Dalen. Hij parkeert 
de 740 in een sloot waar hij zich niet meer uit 
weet te bevrijden en moet zo de handoek in de 
ring gooien. Dit opent voor Dick Bleumink een 
plaats in de top 3 achter Milco Pieters, die deze 
proef een scratchtijd nerzet. John Bosscha blijft 
tot het eind van de strijd in eerste positie, met 
een halve minuut voorsprong op Milco Pieters 
en iets meer dan 2 minuten op Dick Bleumink.

In de Volvo Sprintcup vinden tot de laatste 
proef geen schommelingen meer plaats. De 
snelste tijden worden afgewisseld door Cor 
Yntema en Ruurd Ochse, hierbij Jan-Willem 
Woermeijer achter zich houdend. De laatste 
proef betekent voor Jan-Willem echter nog 
voortijdig het eind van de sprint als ook hij zich 
laat verrassen door de gladheid en de 744 in 
de wallekant boort. Henk van de Wardt profi-
teert hiervan en weet zo het brons in de VOCH 
sprint te pakken op 47 seconden achter winnaar 
Ruurd Ochse. Cor Yntema pakt het zilver met 
een achterstand van slechts 12 seconden.

Een probleem met de inlaatslang van de Turbo 
deed Stephanie van Merksteijn de das om tij-

dens de laatste proef van de wedstrijd en stond 
daarmee haar 2e plaats af aan Jarno van Haren. 
Eep Borgers krijgt hiermee de derde plek in 
zijn handen. Jeroen Swaanen pakt wederom de 
volle 100 punten voor het rallysprintkampioen-
schap en eindigt de Vechtdal Rallysprint op een 
8e plaats algemeen, achter Gerben Brouwer in 
de Volvo S60.

De vuurdoop van de Skoda Fabia pakt voor 
Harry Kleinjan uitstekend uit. Hij schrijft alle 
proeven op zijn naam en eindigt alle proeven 
in een totaaltijd van 30 minuten en 11 secon-
den. Nét geen 2 minuten ruimte overlatend 
voor Rene Kuipers die de tweede Fabia over de 
streep brengt, hiermee nog snel de tweede plek 
van Temmink overnemend en het zilver van de 
rallysprint pakt. John Temmink rondt zijn ach-
terstand op de winnaar wel netjes op 2 minuten 
af na een vierde tijd in de laatste proef en wordt 
daarmee derde. Johan Faes brengt als snelste 
een Groep N over de finish met een vierde plek 
algemeen, hiermee de derde Skoda, dit maal de 
Octavia van Ger Haverkate op de 5e plaats ach-
ter te laten. Plek 6 is voor Jan van der Marel die 
de enige GT rijdt met z’n Porsche GT3 997.
HS.
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gen is vrij groot. Vooral de S1600 komen in de 
nattigheid moeilijk op stoom vanuit de bocht er 
voor en komen niet goed los. De groep N auto’s 
presteren over het algemeen veel beter met als 
uitschieter Colsoul. Dan gaan we door naar dé 
proef van Ieper, Heuvelland. Helaas niet zo’n 
spectaculair punt, helemaal niet met het gebrek 
aan dwarsgangers. Ook hier moet het qua spek-
takel van Colsoul komen. Dan maar door naar 
Sauvegarde waar we een super mooi stukje 
aan doen, een paar hele snelle waaiers waar 
de S2000 auto’s helemaal tot hun recht ko-
men. Vooral Tsjoen en Casier komen erg goed 
door, maar ook “onze” Jan gaat er erg hard. De 
Winkel, die trouwens verdacht populair is bij 
de Belgen! Na Sauvegarde gaat het richting 
Hollebeke voor onze laatste proef van de dag. 
Wederom een mooi punt, en weer verbazen we 
ons over de lokatie van het persvak. Werkelijk 
op elk punt waar we staan kun je vanuit het 
persvak met de beste wil van de wereld nog 

geen fatsoenlijke foto maken. Gelukkig hebben 
we geen accreditatie en hoeven we ons hier niet 
aan te ergeren. Maar voor een wedstrijd van 
het kaliber van Ieper is dit toch wel een afgang. 
Op deze proef houden we het snel voor gezien, 
snel door naar de stad, want de finish is altijd 
de moeite. Even een terrasje pakken met op 
aanraden van een paar Belgen pakken we na het 
eerste (tragisch dramatisch flut) biertje een “De 
Koninck” en die is een stuk beter te verteren. 
Al is het bij lange na geen Grolsch (rustig, denk 
aan uw bloeddruk Belgische lezer). Even blij-
ven we nog bij het podium hangen om via de 
hamburgertent richting de auto te lopen. Ieper 
zit er al weer op, we gaan voor de laatste maal 
richting ons B+B nog even een goede nachtrust, 
met wederom een goed ontbijtje en dan weer 
richting Nederland.

NH.

Het is weer Juni, tijd voor Ieper! Na elk 
jaar weer thuis te komen met de mede-
deling, ik ga nooit meer,trokken we op 
vrijdag 22 juni weer richting de West-
hoek. 

Eerste bestemming; De Deligence, een bed and 
breakfast waar we zullen overnachten. We zijn 
op tijd aanwezig, dus voor de start nog even 
naar de service om daar even bij de Nederlan-
ders te kijken. Jan de Winkel is rustig als altijd, 
en bij RallyRent zijn ze ook nog ontspannen, 
klaar voor de wedstrijd. Meteen maar door naar 
Zonnebeke, de Reutel. Dé bocht waar Bijvelds 
en Prokop vorig jaar de mist in gingen, een 
serie mooie bochten waar je nog redelijk foto’s 
kan maken. Hier wachten we tot de Neder-
landse delegatie voorbij is om vervolgens een 
ander puntje op deze KP te zoeken. Voor Belgi-
sche begrippen stonden we hier erg dicht langs 
de proef, naast de marshall ruim binnen de 10 
meter. Wel leuk voor de afwisseling! Na de 
doorkomst van Moree houden we het hier ook 
voor gezien, op naar onze slaapplaats.

De ochtend begint met een zeer geslaagd ont-
bijtje trekken we richting de Jump die vlak bij 
ons B+B ligt, lekker op loop afstand. Best een 
mooi punt, jammer dat de gewassen zo hoog 
staan Het verschil in de hoogte van de spron-
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Kp 7 Sauvegarde
De zaterdag begint regenachtig, en met een snelste tijd voor Tsjoen, die hiermee de leiding in de wedstrijd pakt. Voor Honda 
piloot Sola is het einde verhaal op deze proef, hij parkeert zijn Civic R3 op een onzachte manier.

KP 8 Westouter
Hoewel hij in het klassement nog niet mee doet, pakt Loix op deze proef wel de snelste tijd. In het algemeen klassement 
leidt Tsjoen nu voor de Italiaan Rosetti.

KP 9 Watou
Weer een nieuwe leider! Nu is het de Italiaan Rosetti die de scratch pakt en de leiding over neemt van Pieter Tsjoen. Tsjoen 
die veel tijd verloor toen hij sightseeing weiland ging. Bernd Casier volgt nu algemeen op iets meer dan 10 seconden. Tsjoen 
is terug gezakt naar een 4e plaats.

KP 10 Krombeke
Leider na dag 1, Nicolas Vouillioz komt niet verder dan KP 9, zijn wedstrijd eindigt op de 10e proef van de wedstrijd. Ook 
voor Freddy Loix is KP 10 een stap te ver op de verbindingsroute houdt zijn Polo S2000 het voor gezien. Casier pakt onder-
tussen de scratch op deze proef, al helpt de 0,4 seconden die hij pakt op Rosetti niet erg veel om zijn achterstand terug te 
brengen. Jan de Winkel klimt ondertussen gestaag, en ligt nu 17e algemeen.

KP 11 Hollebeke
Dit keer geen nieuwe leider, maar wel weer een andere winnaar van de proef. Dit keer is het de Spanjaard Ojeda die het 
snelst is. Casier pakt een seconde terug op Rosetti. Hazeleger valt op deze proef uit.

KP 12 Heuvelland
Hoe verpletter ik mijn directe concurent? Door hem op 17 seconden te rijden op dé proef van de rally. En dus staat Casier nu 
bijna 8 seconden voor op Rosetti. Tsjoen rijd een 2e tijd en staat nu 3e algemeen, maar al wel op 1 minuut van Casier.

Kp 13 Sauvegarde
De proef van de èchte groep N auto’s. Voor het eerst deze rally pakt een groep N (en dus geen verkapte A7-S2000) Cols 
rijdt de snelste in een Evo 9. In de strijd om de leiding pakt Rosetti 0,5 seconde terug op Casier.

KP 14 Westouter
En nog een keer Cols, dit keer pakt hij de snelste tijd voor Casier. Die met deze prestatie weer 4 seconden uit loopt op Ro-
setti.

KP 15 Watou
Casier lijkt nu de strijd om de overwinning in zijn voordeel te beslissen, hij pakt weer 4 seconden op Rosetti en ligt nu meer 
dan 15 seconden voor op de Italiaan.

KP 16 Krombeke
En je hebt maar 1 slootje nodig om de kans op de overwinning te verspelen, Casier verliest veel tijd en ligt nu 2:46 achter op 
Rosetti. De Italiaan heeft nu 51 seconden voorsprong op Cols dit tweede ligt. Verder is het inde wedstrijd voor Tsjoen, hij zet 
zijn Punto met transmissie problemen aan de kant. Travaglia, 1 van de EVO toppers verliest veel tijd door problemen met zijn 
aandrijfas.  Jan de Winkel is bezig met een zeer sterke zaterdag, hij rijd nu op een 13e plaats meer dan een halve minuut 
voor Europese topper, en mede S1600 rijder Jean-Joseph. Enkel Junior WK rijder Aava is sneller in de klasse A6.

KP 17 Hollebeke
Na het terugvallen van Casier is de strijd om de 1e plaats niet meer de moeite. De strijd om de 2e plaats is echter wel span-
nend, op deze proef pakt Ojeda de snelste tijd en stoot Cols van de 2e plaats. Het verschil tussen de 2 is maar anderhalve 
seconde, het zal dus spannend worden op Heuvelland.

KP 18 Heuvelland
Met een scratch op Heuvelland pakt Cols de 2e plaats net niet terug van Ojeda. Het verschil is uiteindelijk maar 0,6 se-
conden in het voordeel van de Spanjaard. Winnaar is de Italiaan Rosetti. Jan de Winkel word 2e A6, en weet Jean-Joseph 
achter zich te houden. Moree word 31e en van Lindert finished op een 55e plaat (107 starters).

Wedstrijd verloop:

KP 1 Dikkebus
Navarra start furieus, Loix volgt op iets meer dan 2 seconden en met 10 voudig Downhill Mountainbiken Wereldkampioen 
Vouillioz op bijna 5 seconden. Snelste Nederlander is verrassend Hazeleger.

KP 2 Zonnebeke
Loix hersteld en rijdt de snelste tijd, met vlak daar achter Tsjoen en de verrassend goed rijdende Vouillioz. Van Merksteijn is 
op deze proef snelste Nederlander, 0,3 seconden voor Hazeleger. Overall blijft Hazeleger beste Nederlander, 22e overall, en 
met van Merksteijn op de 26e plaats. De Winkel volgt op de 30e plaats.

KP 3 Langemark
Navarra pakt de snelste tijd, en heeft nu een voorsprong van 4 seconden op Loix. De Italiaan Fontana komt te wijd uit een 
bocht en parkeert zijn Punto S2000 in een sloot. Voor van Merksteijn Jr. betekend KP 3 een vroegtijdig einde van de rally, na 
een sortie houdt navigator Strikker het voor gezien. Ook Hazeleger komt in de problemen en verliest bijna 6 minuten. En dus 
is mister F2 weer snelste Nederlander.

KP 4 Dikkebus
Het blijft stuivertje wisselen tussen Loix en Navarra, en op deze proef is Loix weer eens de snelste van de 2. Casier gaat 
inmiddels ook goed vooruit met zijn 207 S2000 en rijdt een 3e tijd op deze proef.

KP 5 Zonnebeke
De beide smaakmakers van de rally tot nu toe rijden beide lek. Navarra rijdt door en houdt de schade redelijk beperkt, Loix 
wisselt op de proef en verliest 2 en een halve minuut. Nieuwe leider is Vouilloz, met op anderhalve seconde Tsjoen.

KP 6 Langemark
Op de laatste proef van de dag pakt Tsjoen de leiding van de rally. Helaas voor hem word de proef later geneutraliseerd door 
de grote hoeveelheid gestrande auto’s langs de proef. En dus is het Vouillioz die als leider de nacht in gaat. Snelste Neder-
lander is Jan de Winkel op een 22e plaats (3e A6), Moree volgt op de 35e plaats, Hazeleger op een 44e plaats. Koning van 
de verbindingsroutes, Eckhaus ligt 61e, van Lindert volgt met zijn Peugeot 106 op een 75e plaats.
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Met 3 rallies achter de rug was het begin 
juni tijd voor de Paradigit ELE Rally, 
met als start plaats Helmond. Buiten het 
“standaard” pakket aan WRC’s stond 
hier de Deen Poulsen met zijn Wevers 
Sport Fabia WRC aan de start. Nog een 
kandidaat voor de eindoverwinning er 
bij. En met van Eldik, Wevers en van 
den Heuvel als vaste favorieten hadden 
we toch al niets te klagen.

Naast de strijd in A8, ging er ook veel aandacht 
uit naar de standaard auto’s. Met de 2 jonge 
honden voorzien van elk 2 schrap resultaten 
moesten deze niet alleen voor de overwinning 
gaan, de finish halen was ook een must om een 
kans op de titel te blijven houden. En met de 
eeuwig snelle Vossen, Faes en Garvelink op je 
hielen is dat een lastige combinatie.
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Tijdens de eerste bloucle was het meteen van 
Eldik die de leiding nam, op de eerste proef 
verpletterde hij zijn concurrenten. Op de 2e 
proef was het Wevers die nog een beetje in de 
buurt kon blijven, van den Heuvel was dan 
weer de enige die een beetje in de buurt van 
Wevers kon blijven. Poulsen moest na de eerste 
2 proeven genoegen nemen met een 4e plaats, 
voor van Hoof en Boers. Voor René Kuipers 
begon de rally erg slecht, hij verloor veel tijd 
door lekke banden op de eerste proef, maar kon 
op de 2e proef van Hoof en Boers goed vol-
gen. In de groep N in waren de verschillen een 
stuk kleiner, met Garvelink en Weijs Jr. op een 
gedeelde eerste plaats. En met 7 seconden daar 
achter Faes en Vossen.

Na de eerste service was het Wevers die in de 
problemen kwam, op de 4e proef van de dag 
moest hij zijn Fabia aan de kant zetten. De 
versnellingsbak liet hem in de steek. Van Eldik 
had weinig last van problemen, en wist nog 2x 
een scratch af te leveren. En lag nu 27 secon-
den voor op van den Heuvel en die had op zijn 
beurt weer een voorsprong van 14 seconden op 
Poulsen. En dat ondanks problemen met zijn 
voor differentieel, en onwelwillende tonnen.  
Achter het top trio kwamen Boers en de wat 
zieke van Hoof ook langzaam aan in hun ritme. 
De standaard auto’s maakten er een mooie strijd 
van, helemaal nu van Merksteijn Jr. ook bij de 
kopgroep was aangesloten. Voor een van de 
andere favorieten, Johan Faes, zorgde een pro-
bleem met de benzine toevoer voor het einde 
van de wedstrijd. Andere ervaren rot, Henk 
Vossen zat met een gelijkaardig probleem, maar 
door een nood reparatie kon hij zijn wedstrijd 
wel voort zetten. Ook Dirk Garvelink kreeg met 
problemen af te rekenen, in zijn geval was het 
een gaspedaal dat bleef hangen.

Proef 5 zorgde voor veel problemen, eerst was 
het de Deen Poulsen die er zijn waterloo vond. 
Later betekende de grote gat en in het onver-
hard ook het einde van de wedstrijd voor mister 
betrouwbaar, Jan de Winkel. Hij klapte zo hard 
in het gat dat zijn navigator, Jan-Albers Bos-
scha naar het ziekenhuis moest worden afge-
voerd. Al deze problemen zorgde uiteindelijk 
voor de neutralisatie van de proef.
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Bij de cups waren het Edwin Abbring en 
Corné Damen die er met de overwinning 
aan de haal gingen. Voor Abbring was het 
een mooie overwinning nadat hij de leiding 
overnam van zijn zoon die een brug van iets 
te dicht bij ging bekijken. Bij de Kalos Chal-
lenge was het Damen die met maar 16 secon-
den verschil Westenbrink achter zich wist te 
houden. 

NH.

Op de volgende proef was het weer van Eldik 
met de snelste tijd, niet erg verrassend. Henk 
Vossen zorgde wel voor een verassing hij pakte 
de scratch bij de standaard auto’s, en dat zorgde 
er voor dat hij ook weer de aansluiting had ge-
vonden bij de top van het klassement in groep N. 
KP Oirschot zorgde voor een belangrijke beslis-
sing bij de toppers, van den Heuvel verloor veel 
tijd met zijn erg snelle manta. De strijd leek dan 
ook beslist. Groep N verloor ook een van de top-
pers, Mark Steijer parkeerde zijn EVO onzacht 
tegen een brug en dat betekende einde wedstrijd.

Tijdens de 4e boucle van de wedstrijd gebeurde 
weinig, tot Jasper van den Heuvel zich liet ver-
rassen op de 2e doorkomst van KP Oirschot, bij 
het uitkomen van een bocht raakte hij de contro-
le van zijn EVO WRC kwijt en beschadigde hem 
zodanig dat het einde wedstrijd was voor hem.

Tijdens de nachtelijke proeven was het Dirk 
Boers die nog iets van een tegenaanval inzette, 
maar de voorsprong van Mark van Eldik was 
al zo groot dat dit weinig uitmaakte. Toch ging 
deze nog bijna de mist in op KP Oirschot, hij 
bewees maar weer eens dat je ook achter het lint 
lang niet altijd veilig staat toen hij te dwars een 
bocht uit kwam en toch wel akelig dicht langs 
het publiek vloog.

Met Mark van Eldik als enige overlever van de 
strijd tussen de favorieten. Is de spanning er voor 
de overwinning behoorlijk uit op de tweede dag. 
De strijd om de tweede plaats zorgt echter wel 
voor de nodige spanning, na de eerste proef van 
de zondag is het gat tussen van Hoof van Boers 
nog maar 2 seconden. Gedurende de dag gaat 
deze strijd hevig verder en eindigd op het finish 
podium met Boers als nummer 2 van de rally, la-
ter word deze door een tijdsstraf terug gezet naar 
de 3e plaats en zo trekt van Hoof aan het langste 
eind.

In groep N is het Weijs Jr. die op de laatste proe-
ven van de rally niet meer in de problemen komt 
en zo overtuigend de groep N winst naar hem toe 
trekt. Niet alleen strijd hij om de winst in groep 
N, hij is ook nog bezig om het leven van 2 rij-
ders met een dikke A8 het leven zuur te maken. 
Op het eind trekken de krachtige A8 machine’s 
van Mann en De Koning aan het langste eind. 
Weijs wint wel de groep N klasse.
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Rallymaagd…

Nog een klein maandje en dan is het 
zover: dan ga ik mijn volgende uitda-
ging in de rallysport aan. Eerlijk gezegd 
voor mij de zoveelste uitdaging in de 
afgelopen twee jaar, maar nu wordt 

het menens. Ik ga dan namelijk 
proeven aan het “echte” werk!!

Nou ja, het échte werk .… daar zijn 
de meningen over verdeeld. Het 

betreft weliswaar een “echte” rallys-
print in een “echte” rallyauto, maar dan 

wél als “de nul”. Dat betekent dus zonder com-
petitiedruk én met een rijder die deze wedstrijd 
al voor de 16e keer rijdt. Met andere woorden: 
ook zonder navigator zou hij een heel eind ko-
men. Maar toch, voor mij is het écht. Héél écht. 

Ik kan dan ook bijna níet wachten .... 

Begin dit jaar hadden “mijn rij-
der” (hoe klinkt dat?) en ik het 
plan opgevat om een keer 
“iets” samen te gaan rijden. 
Maar toen we onze agenda’s 
trokken bleken de mogelijk-
heden behoorlijk beperkt. 

Door wederzijdse afspraken 
op rallygebied kwam er eigenlijk 

maar 1 wedstrijd in aanmerking: Am-
sterdam. En het toeval wilde dat de 
organisatie deze auto al in gedachten 
had om, vanwege het 25-jarige jubi-
leum van hun evenement, als 0-auto 
te laten fungeren. Tsja, en toen ging 

het balletje opeens erg snel rollen 
....

Maar goed, eerst dus maar eens “even” mijn 
licentie halen. Eind juni, op een druilerige 
donderdag (hoezo “zomer”) stond mijn examen 
gepland en ging ik op weg naar Zoeterwoude. 
Onderweg nog even snel de “samenvatting 
straffen” doorgenomen. Op zich al een hele 
klus, zeker voor iemand die altijd probeert 
ergens een “systeem” in te ontdekken. Met een 
gezonde dosis nervositeit stapte ik het KNAF 
Federatiebureau binnen. 

Het examen viel mee en binnen 3 kwartier was 
ik, inmiddels in het bezit van de voor mij o zo 
kostbare “navi”licentie, weer op weg naar huis. 
Niets kon me nu nog tegenhouden.
Alleen .... toen realiseerde ik het me eigenlijk 
pas: wat kán ik nu helemaal. Okee, ik ken de 
regeltjes en mag nu deelnemen aan een rallys-
print. Maar verder ….?  
Verkennen?  Pacenotes?  Routeboek?  Tripmas-
ter?  Tijdkaart invullen? 

Gelukkig ben ik gezegend met een paar men-
sen in mijn omgeving die mij graag bijstaan bij 
deze nieuwe stap in mijn rallycarrière en die 
mij hiervan inmiddels deelgenoot hebben ge-
maakt. En mijn rijder heeft beloofd dat hij die 
bewuste zondag het voortouw zal nemen. 
En nu maar hopen dat hij er geen spijt van 
krijgt. Want je moet het maar durven: het fel-
begeerde stoeltje naast je afstaan aan een rally-
maagd .…

Inmiddels is de inschrijving de deur uit, heb ik 
mijn “outfit” compleet en is het nu wachten op 
de acceptatiebrief. En dan: op naar mijn rally-

debuut. AMSTERDAM, HERE I COME 
!!!

Amazone

Diversiteit
Rallysport is emotie. Iedereen praat nog 
steeds over de groep B´s van weleer. Nie-
mand praat straks over 30 zoevende 
evó s. De mensen willen lawaai en spek-
takel. Het geluid van Vd Marel of De 
Winkel, het glijden van de Escortjes en 
het geweld van Van Eldik, dat blijft 
bij. In Achtmaal konden wij soms met 
de juiste wind Vd Marel op een andere 
proef horen starten, geweldig.

Maar het spektakel sterft uit. De betaalbare 
efficiëntie van een evo doet helaas velen over-
stag gaan. Vooral de mate waarin is jammer, 
niemand ziet graag 30 zoevende evo’s achter 
elkaar passeren. Vraag maar aan Eep, die kan 
daar prachtig over uitwijden. Vroeger probeer-
den we de auto te raden die bij het aanzwel-
lende geluid hoorde, nu moet je verdomd goeie 
oren hebben wil je de ene zoef van de volgende 
kunnen onderscheiden. Maar met al die rechte 
stukken in Nederland is een evo natuurlijk wel 
de meest rationele keuze. Aangezien de mees-
ten voor het plezier rijden is het toch jammer 
dat de autokeuze niet vaker met het hart wordt 
gemaakt. Rallysport is emotie. Daarom bravo 
aan Koops, Woodcock, Vd Marel en anderen 
die nog lawaai en emotie brengen op de proe-
ven (terwijl ze met een evo waarschijnlijk snel-
ler waren geweest).

Naast het enigszins emotieloze karakter komt 
de massale keuze voor de evomobielen de di-
versiteit van het veld ook niet ten goede. Ande-
re klassen lijken wel uit te sterven. In de Exotic 
Green Rally stonden er bijvoorbeeld slechts 
twee N3 auto’s aan de start. En als René Wawr-
zyniak niet net voor de rally een Astra had aan-
geschaft om zijn rentree mee te vieren, was het 
er slechts eentje geweest. Enkele jaren geleden 
nog bestempeld als de koningsklasse waar-

bij het nooit te voorspellen was wie er na een 
secondestrijd ging winnen, is de klasse nu op 
sterven na dood. Erg jammer, want ik vind het 
een prachtige klasse. Misschien dat de huidige 
puntentelling ook enigszins debet is aan het 
verdwijnen van de diversiteit. Maar liefst 100 
punten voor plek 1, 98 voor plek 2 etc. Zoveel 
punten uitdelen zal ongetwijfeld zijn gedaan 
om iedereen blij te maken, zo van; ’kijk mama, 
ik heb ook een puntje´. Vroeger toen alles beter 
was waren er ook nog punten per klasse te ver-
dienen. Als je een held in je klasse was kon je 
toch aardig punten scoren, ook zonder evo (al 
mag je met een A5 Micra nooit algemeen kam-
pioen dreigen te worden). 

Wellicht dat met extra punten per klasse ook de 
vulling van alle klassen weer wat beter wordt . 
Het verschil tussen eerste of tweede worden in 
een rally is 2 puntjes, hetzelfde verschil als tus-
sen 45e en 46e worden. Toch lijkt gevoelsmatig 
het verschil tussen eerste en tweede iets signifi-
canter, met extra punten per klasse komt dit ook 
in de totale puntentelling tot uiting.

Misschien dat het uitsterven van bijvoorbeeld 
N3 ook wel iets te maken heeft met de auto’s 
die tegenwoordig gemaakt worden. Met de toe-
nemende gewichten wordt er al vaak een turbo 
opgeschroefd en de typische Gti begint uit het 
straatbeeld te verdwijnen. Zelfs een Golf Gti 
heeft tegenwoordig een turbo.

Ik heb een zwak voor de klasse N3 en ik hoop 
dat deze zich weer gaat herstellen. Het debuut 
van De Kock en de rentree van Heutink zijn 
aanstaande. En als dan ook de Civic van Pie-
pers nog voor Nederland behouden kan blijven 
krijgen we misschien weer een hele mooie 
strijd. En met een 206RC, een Ragnotti en een 
Type-R zullen we menig evo rijder eens laten 
zien dat een evo zelfs in Nederland niet alleen-
zaligmakend is!

Martijn Braat
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