Voorwoord
Welkom beste rallyliefhebbers op deze historische editie van
de Station Le Seau Monteberg Rally. Het is een historische
editie, want we vieren het 50-jarig bestaan van deze wedstrijd
die in 1972 begon als een heuvelklim.
Na twee jaar covid-perikelen, zijn we blij dat iedereen
weer vrij kan genieten van het rallyspektakel op onze drie
klassementsproeven, Dikkebus, Busseboom en de Monteberg.
Geniet met volle teugen van de wedstrijd, maar wel op een
veilige manier. Mogen we jullie vragen om de aanwijzingen
van de stewards ter plaatse te volgen. Help onze vrijwilligers,
zonder wie we dit evenement nooit zouden kunnen realiseren.
Voor Club Superstage is de Station Le Seau Monteberg Rally de
eerste organisatie van 2022, een belangrijk jaar voor de club.
Achter de schermen zijn onze vrijwilligers al maanden druk aan
het werk om de volgende evenementen voor te bereiden, te
beginnen met de Ardeca Ypres Rally die van 18 tot 21 augustus
wordt verreden. Net zoals vorig jaar mag Club Superstage de
absolute wereldtop van het FIA World Rally Championship in
Ieper verwelkomen. Een enorme blijk van waardering voor de
inspanningen die door al onze vrijwilligers werden geleverd om
in 2021, midden in de coronacrisis, de allereerste manche van
het Wereldkampioenschap ooit in België te organiseren.
Na de WRC-manche, volgt op 2 oktober de Aarova Rally in
Oudenaarde, die dit jaar uitgebreid wordt met twee nieuwe
klassementsproeven in Frasnes-Lez-Anvaing. De Aarova Rally is
daarmee kandidaat voor het Belgisch rallykampioenschap. En
eind november, in het weekend van 25 tot 27 november, sluiten
we het jaar op een feestelijke wijze af met een topevenement
voor historische rallywagens, de Ypres Historic Regularity. Als
kers op de taart zal op zaterdag 26 november ook de Ypres
Historic Rally verreden worden.
Kortom, Club Superstage zal ook dit jaar weer enkele
topevenementen organiseren. Dat kunnen we alleen dankzij de
inzet en de gedrevenheid van onze enthousiaste vrijwilligers.
Wil je ook een handje helpen en de rallysport op een andere
manier leren kennen, aarzel dan niet om ons te contacteren op
office@ypresrally.com.
Alvast veel rallyplezier gewenst tijdens deze Station Le Seau
Monteberg Rally.
Alain Penasse
Voorzitter Club Superstage

Colofoon
Teksten: Hugo Van Opstal, Dirk Titeca, Lode Verdru
Vormgeving: Dieter De Vos (DDV Graphics), Frederik Debruyne
Fotografie: David Mares, Ronny Van Parijs, BRC Media
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Jos Verstappen
van Monaco naar de Monteberg

Hamilton. Jos week geen moment van de zijde van zijn zoon,
maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Jos Verstappen
proeft dit seizoen van de rallysport, een nieuwe uitdaging. En,
hij kiest voor topmateriaal, want hij staat in Poperinge aan de
start met een Citroën C3 Rally2, eenzelfde wagen als de wagen
waarmee Stéphane Lefebvre drie van de vier wedstrijden won
in het Belgisch kampioenschap. De Fransman is trouwens ook
een teamgenoot en coach van Jos Verstappen, die geniet van
het rallyrijden in het jaar van zijn 50ste verjaardag.

“Het idee is ruim twee jaar geleden ontstaan. We gingen
met kameraden, waaronder al vele jaren mijn goede vriend
Richard Pex, die ik nog ken van uit de tijd dat Max karting
reed, regelmatig racen op circuit, maar we zochten een nieuwe
uitdaging. We hebben wat gespeeld met rallywagens op een
afgesloten militair terrein, maar na een tijdje begon het te
kriebelen en wilden we het eens in een echte rally proberen.
Zowel ik als Richard, we hebben ons rallydebuut gemaakt met
deze Citroën in de Rally van Haspengouw en het spelletje is

Het gebeurt niet elke dag en het is wellicht zelfs de eerste keer
in de historie van de Monteberg Rally dat we een ex-Formule
1 coureur aan de start mogen verwelkomen. Jos Verstappen
was tien jaar lang het uithangbord van de Nederlandse racerij
in de Formule 1, waarin hij actief was van 1994 tot 2003. Zijn
debuutjaar bleek uiteindelijk zijn meest succesvolle seizoen.
Na een crash van JJ Lehto, die een nekwervel brak, mocht
Jos Verstappen al reserve-coureur het zitje in de tweede
Benetton innemen, als teamgenoot van Michael Schumacher.
Verstappen debuteerde in de Grote Prijs van Brazilië. In zijn
eerste seizoen veroverde hij twee podiumplaatsen, in de
Grote Prijs van Hongarije en in de Grote Prijs van België, na de
diskwalificatie van teamgenoot Michael Schumacher, wiens
bodemplaat te fel was afgesleten. Later reed “Jos the Boss”
nog voor Arrows, Tyrrell-Ford en Minardi, maar telkens met
minder competitief materiaal.
Na zijn carrière heeft Jos zijn zoon Max van kindsbeen af via
de karting, vooral op het circuit van Genk, begeleid naar de
autosport en de absolute top. Vorig jaar werd Max voor de
eerste keer Wereldkampioen Formule 1, na een bloedstollend
duel in de laatste ronde van de laatste Grote Prijs met Lewis
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Tickets alleen online te bestellen!
Wie niets van het spektakel van de 50ste Station Le Seau Monteberg Rally wil missen, koopt best een ALL
STAGES ticket. Dit ticket, verkrijgbaar voor een democratische prijs van 18 euro, biedt toegang tot alle
klassementsproeven van de wedstrijd en het servicepark.
De tickets zijn enkel online te bestellen via www.ypresrally.com.
Dit is een pdf-ticket dat omgewisseld moet worden naar een polsbandje in een Superstage rally shop.
Het omwisselen van uw ticket kan vanaf maandag 2 mei 2022 volgens onderstaande openingsuren!
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SS dist.

Liaison
dist.

Sectie 1

De Statioin Le Seau Monteberg Rally wordt voor de drie
Nederlandse kameraden een eerste kennismaking met de
typische smalle baantjes in de Westhoek.

Station Leseau Rally Monteberg 2022

Sectie 2

“Rallyrijden is helemaal geweldig,” lacht Richard Pex. “Snel
rijden, dat ben ik wel gewend van op circuit, maar inspelen
op wisselende omstandigheden, driften op het grind en
luisteren naar de navigator, dat is echt een uitdaging. Het
is moeilijk, maar we amuseren ons! Wat we doen is in feite
niet mogelijk. We stappen in een topwagen en we gaan even
een rally rijden. Dus, ik ben heel realistisch. Ik wil me gewoon
amuseren en de auto heelhuids aan de finish brengen,”
vertelde Roger Hodenius bescheiden bij zijn debuut in de
South Belgian Rally.

Sectie 3

Jos Verstappen komt aan de start van de Station Le Seau
Monteberg Rally als voorbereiding op de grote afspraak
eind augustus, de Ardeca Ypres Rally, een manche van het
Wereldkampioenschap. Want, Verstappen heeft de ambitie
om volgend seizoen een gooi te doen naar de titel in de
Master Cup, een kampioenschap voor 50+ rallyrijders.

Timing Monteberg

In Poperinge zijn zijn twee kameraden er ook bij, beiden met
een identieke Citroën C3 Rally2 van DG Sport Compétition.
Richard Pex, die Max Verstappen mee heeft begeleid in zijn
jaren in de karting, waarin zijn drie zonen ook successen
behaalden, en Roger Hodenius. Twee succesvolle zakenlui die
de rallysport met veel respect hebben ontdekt.

17:04

00:17
00:13
00:38

Sectie 4

heel plezant. Dit smaakt naar meer,” lacht Verstappen.
Maar, hij beseft ook dat hij nog veel te leren heeft. “In
de rallysport heb je veel meer onbekende factoren om
rekening mee te houden. Je moet veel meer inspelen op
onbekende factoren. De bochten liggen er elke keer anders
bij. Dat goed inschatten is een kwestie van ervaring.”
vertelt Jos Verstappen, wiens grootste uitdaging het
luisteren naar de navigator is. “Als circuitrijders zijn we
het niet gewend te moeten luisteren naar een navigator.
Ook het nemen van nota’s is nieuw voor mij. Je moet
ongelofelijk veel vertrouwen hebben in je navigator om
maximaal aan te vallen zonder dat je de aangekondigde
situaties en afstanden ziet. Dan gaat het al eens fout, zoals
in de South Belgian Rally, waar we iets te snel in een bocht
doken en van de baan gingen.”

17:21
17:24
17:37
17:40
18:18
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12,84 Km
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50 jaar spektakel
op de Monteberg

Pas in 1980 kon Eddy Van Oost met een Porsche het record van Vanierschot uit
1974 verbeteren, aangezien het parcours intussen enkele tientallen meters was
verlengd en de bocht aan “Het Moltje” aangepast was. De klimkoers kende enkele
moeilijke jaren en daarom werd in 1983 ook nog een slalom voor landbouwtractoren
ingericht.
In die jaren was het beste van drie klims die in aanmerking kwam voor de overwinning,
zoals dat nog vele jaren het geval was voor de internationale klasse op zondag. Er
bestond eveneens een wisselbeker “Targa Florio”. De tien beste piloten van de dag
mochten elkaar op het einde van de wedstrijd nog eens bekampen met als inzet de
wisselbeker
In 1985 werd voor het eerst georganiseerd onder de naam Heuvelrallysprint van de
Monteberg/Kemmelberg een naam die al snel een predicaat “Internationaal” zou mogen
dragen. Het parcours had toen een lengte van 12 kilometer en moest driemaal verreden
worden. Door samentelling van de twee snelste tijden van de drie ronden, werd de
winnaar bekomen.
Ondertussen is de Station Le Seau Monteberg Rally uitgegroeid tot een volwaardige rally
met 3 verschillende klassementsproeven, Dikkebus, Busseboom en natuurlijk de Monteberg.
De geschiedenis van de Station Le Seau Monteberg Rally
gaat terug tot 1972. 50 jaar geleden werd de allereerste
heuvelklim in Vlaanderen georganiseerd, de zogenaamde
Klimkoers van de Kemmelberg-Monteberg-Dranouter. De
start lag net zoals dit nu nog het geval is bij hoeve Rosseu.
Het parcours van een klimkoers moest voordurend blijven
klimmen. De start lag op een hoogte van 50 meter, terwijl
de aankomst bij het kapelletje op de top van de Monteberg
op 115 meter lag. Vanaf deze plaats daalt de weg opnieuw.
Er werd gereden over een afstand van 1200 meter en de
weg was gemiddeld 3m50 breed. Zoals elders te lezen, won
Pedro dat jaar met een BMW Cabana in 54”5.
In 1973 kon men reeds 58 deelnemers verwelkomen.
Het parcours bleef identiek, maar de naam werd subtiel
aangepast naar Klimkoers van de Monteberg-KemmelbergDranouter. De wedstrijd telde mee voor het nationaal
criterium. In 1974 vestigde Vanierschot met een Alpine
een ronderecord dat vele jaren zou standhouden: 49”9
of 86,57 km/u. In 1975 doopte men de wedstrijd om
in Internationale “Autoklimkoers van de MontebergKemmelberg-Dranouter”. Voor het eerst mochten
buitenlandse deelnemers aan de start komen.
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De eerste Klimkoers
op Pinkstermaandag 1972

Op Pinksterenmaandag 22 mei 1972 wordt door AC Targa
Florio (de voorloper van Club Superstage) te Ieper een
première voor Vlaanderen georganiseerd. Klimkoersen
werden tot op dat moment enkel in Wallonië gereden, maar
op de Monteberg, de achterkant van de Kemmelberg, werd
een parcours uitgestippeld dat steeds in stijgende lijn moet
lopen. Het parcours werd goedgekeur door de Koninklijke
Automobiel Club van België voor de eerste klimkoers in
Vlaanderen, de eerte editie van de huidige Monteberg Rally.
Voor deze première van de automobielclub AC Targa Florio
uit Ieper, werd op maandag 22 mei 1972, een enorme massa
kijklustigen genoteerd te Dranouter. Het parcours van 1,2
km op de Monteberg werd afgelegd door een aantal van
onze beste Belgische rallyrijders. Vooraf was al duidelijk dat
de Kortrijkzaan “Pedro” een te duchten man zou worden. De
voorspellingen kwamen trouwens uit, want met zijn BMW
Cabana wist hij een zeer goede tijd van 54.5 seconden af
te drukken, wat hem meteen de eerste plaats bezorgde in
het algemeen klassement. De kampioen van 1970 Vander

Schrieck met een Porsche deed er amper een tiende van
een seconde meer over, zodat de strijd ongemeen hard
was. Riey werd verrassend derde met een BMW 2000 voor
andere favorieten zoals Moortgat met een Ford Escort
(56.2) Maes met een Alpine (57.2), Delannoye, Vandecaveye
en Vandermeersch
Met deze nieuwe inrichting bewees Targa Florio dat hun
club de titel van “Beste organisatorische club” niet gestolen
heeft en bewerkte aldus een uitstekend uitgangspunt voor
de 12 uren van Ieper die einde juni worden ingericht.
Een verslag gebaseerd op een tekst van toen uit het
Wekelijks Nieuws, verzameld door onze archivaris Gerard
Ghesquiere. En, de geschiedenis herhaalt zich, want Club
Superstage is nog steeds toonaangevend als organisator
van rally’s en de Monteberg Rally is de ideale voorbereiding
voor deelnemers en medewerkers op de topafspraak in de
zomer, de Ardeca Ypres Rally, ook dit jaar een manche van
het FIA World Rally Championship!
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Ardeca Ypres Rally

1ste Heuvel klimkoers van de Monteberg - Kemmelberg
Organisatie:

AC Targa Florio, Ieper
Feestkomiteit Dranouter

Kampioenschap: Nationaal criterium van België
Kampioenschap 1972 van AC Midden Vlaanderen
Datum:

22 mei 1972 Pinkstermaandag
1 oefenrit + 2 klassementsproeven
Lengte van de proef 1200 m

Startplaats:
Aankomst:

Dranouter, Lettingstraat, hoeve Rouseu - hoogte 50 m
hoeve Marchand - hoogte 115 m

Aantal starters:

69

Uitslag algemeen:
1 - 63
“Pedro”		
2 - 67
Van der Schrieck Roger
3 - 42
Rieu		
4 - 32
Moortgat		
BK - 65
Wanske		
5- 52
Maes 		
6 - 50
Magelhaes		
6 - 38
Schruver		
8 - 71
Berndtson		
9 - 51
“Geronimo”		
10 - 45
Delanoye		
11 - 47
Calkoen		
12 - 53
Brouckaert		
13 - 16
Smal		
14 - 5
Vandecaveye
15 - 37
Bultinck		
15 - 41
Desmet		
17 - 35
Dupont		
18 - 56
Vanhuffel		
19 - 57
Vandermeersch
20 - 14
Verschaeve		
21 - 28
Milou		
22 - 68
Saveyn		
23 - 61
Michiels		
24 - 40
Desitter		
24 - 23
Gassee		
26 - 55
Missine		
27 - 31
Vanpeer		
28 - 36
Lauwaert		
29 - 58
Meews F.		
30 - 33
Baert		
31 - 44
Debacker		
32 - 7
Holvoet		
32 - 4
Ribbens		
34 - 30
Holvoet		
BK - 76
Delbaere		
57 - 22
Declerck		
58 - 27
Deruyter		
59 - 1
Pyncket Luc
60 - 10
kesteloot		
61 - 2
Notredame		
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BMW Cabana
Porsche		
BMW 2000		
Ford escort RS
Royale super vee
Alpine A 110 1600 S
Alpine 1600 S
BMW 2002 Ti
BMW 2002		
Alpine 1600 S
Ford Capri 2600 SR
Honda S 800
Porsche (BMW)
BMW Tii		
Renault Gordini
BMW 2002		
BMW 2002 Ti
Opel Kadett		
Porsche		
Triumph TR 6
BMW 2002 Ti
Morris Cooper
Opel Manta		
Lotus Elan		
DAF 55 Marathon
Simca 1000 S
Porsche		
Datsun 1600 SSS
Datsun 2000
Honda S 800
Alfa Romeo 1750
BMW 2002 Ti
Renault R8 Gordini
NSU 1200 TTS
Toyota		
Porsche		
Morris Cooper
Austin Cooper
Austin 1000		
BMW 1600		
Austin 1000		

klasse E
klasse E
klasse D
klasse D
klasse F
klasse C
klasse C
klasse D
klasse D
klasse C
klasse E
klasse A
klasse E
klasse D
klasse B
klasse D
klasse D
klasse D
klasse E
klasse E
klasse D
klasse B
Klasse D
klasse C
klasse B
klasse B
klasse E
klasse C
Klasse D
klasse A
Klasse D
Klasse D
klasse B
klasse B
klasse C
klasse F
Klasse A
Klasse A
Klasse A
klasse C
Klasse A

Het FIA World Championship Rally
terug in Ieper!
0’54”5/10.
0’54”6
0’55”3.
0’56”2
0’56”9
0’57”2
0’57”4
0’57”4
0’57”5
0’57”8
0’58”5
0’59”5
0’59”6
0’59”7
1’00”1
1’00”2
1’00”2
1’00”6
1’00”6
1’00”8
1’00”9
1’01”4
1’02’0
1’02”4
1’02”7
1’02”7
1’02”8
1’02”9
1’03’0
1’03”1
1’03’4
1’04’4
1’03”5
1’03”5
1’04”4
1’04”4
1’11’9
1’13’0
1’16’2
1’18”8
1’19’2

Grandioze finale

op de iconische Kemmelberg
De Ardeca Ypres Rally 2022 zal dit jaar volledig in de regio van Ieper
verreden worden. De historische eerste WRC-editie van de Ypres Rally werd
vorig seizoen afgesloten op het mythische circuit van Spa-Francorchamps.
Dit jaar presenteert organisator Club Superstage een bijzonder compacte
wedstrijd in de omgeving van Ieper, met de iconische Kemmelberg als
decor voor de Powerstage. De Ardeca Ypres Rally wordt drie dagen in de
Westhoek verreden, wat resulteert in een wedstrijd van 282 kilometer
tegen de klok op een totaal van 695 kilometer, of een aandeel van 40,56%
aan wedstrijdkilometers. Ongezien in het FIA World Rally Championship.
De wedstrijd opent op donderdag 18 augustus met een sfeervolle
ceremoniële start op de Grote Markt van Ieper, waarna de teams naar
Nieuwkerke trekken voor de Shakedown die vanaf 16h wordt verreden.
Op vrijdag 19 augustus staan twee lussen van vier klassementsproeven op
het programma. De openingsproef is deze keer Vleteren, gevolgd door de
klassementsproef van Westouter, die deels op Frans grondgebied wordt
verreden. Daarna volgt Mesen-Middelhoek, met de bekende start op het
marktplein van Mesen, en tot slot de proef van Langemark.

BESTEL JE TICKETS ONLINE
WWW.YPRESRALLY.COM
Mis niets van deze historische ediie
van de Ardeca Ypres Rally. Geniet drie
dagen van het ongeziene spektakel
van de wereldtop in de rallysport op de
klassementsproeven rond Ieper, waar
de nieuwe hybride Rally1 monsters in
actie komen.
Bestel vanaf volgende week je tickets
online op www.ypresrally.com.

ALL STAGES – EARLY BIRD – 89 euro !
Wees er snel bij, want dit is een tijdelijk aanbod.
SHAKEDOWN NIEUWKERKE – 18 augustus – 25 euro
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Op zaterdag worden opnieuw twee lussen van vier klassementsproeven gereden, met de klassiekers Reninge, Dikkebus,
Wijtschate en tot slot Hollebeke, met zijn 22,41 km de langste klassementsproef van de wedstrijd. De eerste twee dagen
zullen rond 9h van start gaan en omstreeks 18h30 arriveren de wagens terug in het centrum van Ieper.
De Ardeca Ypres Rally wordt op zondag 21 augustus afgesloten met twee klassiekers in een mythisch decor, Watou en de
klassementsproef over de Kemmelberg. Na de tweede doortocht op de proef van Watou, zullen de deelnemers hergroeperen
in Loker, waar ze zich klaarmaken voor de Wolf Powerstage die verreden wordt op de Kemmelberg, met zijn 13,38 km een
heel representatieve klassementsproef die de historie van deze klassieke asfaltrally weerspiegelt.
Na de grandioze finale op de Kemmelberg volgt een feestelijke apotheose op het finishpodium op de historische Grote
Markt van Ieper, waar de rallyfans ongetwijfeld nog uren zullen nagenieten van een fantastische rallyweek in de Westhoek.

BVBA Bernard Degroote
Schipstraat 40
8980 Zonnebeke
Tel: 0032 (0)51/77.07.55
Fax: 0032 (0)51/77.15.30
www.degrootebernard.be
info@degrootebernard.be
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KP Dikkebus - 10,52 km
KP 1
KP 4
KP 7
KP 10

08h10
11h13
14h16
17h24

Dikkebus is een klassieker, niet alleen in de Rally van de Monteberg, maar zeker ook in de Ardeca Ypres Rally, al wordt de proef dan in een
andere configuratie gereden. De referentietijd van 2021: 5’19”7 was de snelste chrono van de dag, gerealiseerd door Davy Vanneste met zijn
Citroën C3 Rally2.

SS DIKKEBUS

Dikkebus 3

SZ

Vanuit de brede Ouderdomseweg gaat het links naar de smalle Molendreef.
Iets verder in de Molendreef een “vuile” linkse bocht. Toegang via de
Ouderdomseweg. Parkeren langs deze weg. Opgepast: deze zone is enkel
bereikbaar vanuit “Ouderdom”, de Vlamertingse Weg/ Bellestraat.”

Dikkebus 4
SZ

Dikkebus 1

Korte rechtse bocht vanuit de smalle Prolstraat naar de Reningelstsestraat.
Toegang via de Millekruisstraat en parkeren langs deze weg. Opgepast één
richting!

SZ

Vanop grasland heb je zicht op een snelle rechtse bocht, iets verder gevolgd
door een korte rechtse. Toegang via Krommenelstraat, daarna de Veldstraat
en links Groenejagerstraat. Parkeren in weide langs de Groenejagerstraat.

Dikkebus 2
Deze gladde, korte rechtse bocht wordt gevolgd door een flauwe linkse bocht.
Toegang via Dikkebus, Melkerijstraat en vervolgens de Windeweg. Parkeren
langs deze weg.
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SZ
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KP Monteberg - 12,84 km
KP 2
KP 5
KP 8
KP 11

08h26
11h29
14h32
17h40

Na de opwarmer in Dikkebus hebben de deelnemers amper tijd om op adem te komen, want een kwartier later staat de langste proef van de dag op
het menu, de 12,84 km lange Monteberg. Hier is het in 1972 allemaal begonnen met een “heuvelklim”. Een proef die zoveel meer te bieden heeft dan
de paar slingerende bochten bergop de Monteberg op. Het zal ook de laatste proef van de wedstrijd zijn. Vorig jaar realiseerde Vincent Verschueren
de snelste tijd bij zijn tweede doortocht: 6’49”0.

Monteberg 1
Heel korte rechtse bocht op glad asfalt die garant staat voor het betere
glijwerk. Toegang via de Reningelststraat (baan De Klijte – Kemmel) naar de
Noordstraat. Beperkte parking in weide dicht bij de zone, op tijd zijn is de
boodschap.

SS MONTEBERG

Monteberg 2
Een moeilijke linkse knik gevolgd door een korte rechtse, waar traditioneel
veel grind op de baan ligt. Spektakel verzekerd. Toegang vanuit Loker.
Kemmelbergweg, daarna de smalle Smidsedreef rechts nemen. Dan links naar
Kemmelbergweg. Parkeren langs de brede Kemmelbergweg.
SZ

Monteberg 3
In de Godtschalckstraat komen de wagens heel snel over een top, gevolgd
door een rechts-linkse knik en een korte linkse naar de Koenraadstraat.
Moeilijke remzone. Toegang vanuit Loker. Kemmelbergweg, daarna de smalle
Smidsedreef nemen. Dan rechts de Koenraadstraat. Na een linkse bocht is er
parking voorzien in een weide (indien droog).

SZ

SZ

Monteberg 4
De alom gekende bochtencombinatie aan de voet van de Monteberg zal terug
spektakel van de bovenste plank brengen. Een beroemde waaier met WRCuitstraling. Toegang vanuit dorp Dranouter. Parkeren langs de Lettingstraat.

SZ
SZ

Monteberg 5
Vanaf een hoger gelegen weide of akker heb je zicht op een dubbele rechtse
bocht. De eerste in de smalle Volderstraat, de tweede naar de brede
Kruisabelestraat. Toegang via de Kruisabelestraat (vanuit baan Kemmel –
Nieuwkerke).
Parkeren enkel toegelaten aan één zijde van Kruisabelestraat, tussen
Beukelaarstraat en Blekerijstraat.
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KP Busseboom - 6,25 km
KP 3
KP 6
KP 9

09h43
12h46
15h49

Na de pittige opening, volgt een hergroepering in Wulvergem, waar de eeste emoties verwerkt kunnen worden, samen met de collega’s en de
supporters. Daarna wordt de lus op de terugweg naar het servicepark in Poperinge afgesloten op de Busseboom, een korte sprint van 6,25 km. Davy
Vanneste was in 2021 de snelste op deze proef met een chrono van 3’30”3.

Busseboom 1
Een flauwe rechtse bocht in de remzone wordt gevolgd door een korte
linkse naar de Visserijmolenstraat. Toegang via gehucht Brandhoek, daarna
Zevekotestraat of Casselstraat om de Karnemelkstraat te nemen. Kom op tijd,
beperkte parkeermogelijkheden.

SS BUSSEBOOM
Busseboom 3
De gekende dubbele rechtse aan de “cabine”. Vorig jaar spektakel ten top.
Toegang vanuit Poperinge of Ouderdom via de Ouderdomseweg, daarna de
Sint-Pieterstraat nemen. Parking voorzien in een weide.

Busseboom 2
Hele korte bochten volgen elkaar hier in sneltempo op. Spektakel! Toegang via
de Sint-Jansstraat, daarna via de Visserijmolenstraat naar de zone. Parkeren
langs de Sint-Jansstraat (industriezone Poperinge)

SZ

SZ

SZ
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Davy Vanneste

Aarova Rally

met Citroën C3 van DG Sport

De Aarova Rally
breidt uit

Sinds 2015 organiseert Club Superstage de enige rally in OostVlaanderen, de Aarova Rally in Oudenaarde. De Vlaamse
Ardennen bieden uitstekende mogelijkheden om een prachtig
parcours uit te stippelen. Nadat de wedstrijd in 2020 al eens
deel mocht uitmaken van het Belgisch rallykampioenschap,
zal de Aarova Rally 2022 geobserveerd worden door de
nationale federatie om volgend jaar mogelijk toe te treden
tot het Kroon-Oil Belgian Rally Championship.
Om die ambitie kracht bij te zetten, breidt de Aarova Rally uit.
Op zondag 2 oktober zullen twee nieuwe klassementsproeven
in het programma worden opgenomen. Die nieuwe proeven
worden verreden in Frasnes-Lez-Anvaing, een gemeente die
de rally van harte welkom heet in Henegouwen.

komen verkennen, want de wegen in deze regio zijn
uitermate geschikt voor een mooie rally. We hebben twee
klassementsproeven uitgetekend: Cordes, een proef van
12,5 km, en Pays des Collines, een proef van 10,6 km. Die
laatste proef doet me denken aan de Kemmelberg in Ieper.
Het is een proef die heel technisch is, met veel blinde
situaties en hoogteverschillen. Als kers op de taart bevat
deze klassementsproef ook de fameuze jump uit de 12U van
Ronse, de vroegere manche van het Europees en nationaal
kampioenschap. De deelnemers zullen heel goede nota’s
moeten hebben om snel te zijn. Samen met de twee gekende
klassementsproeven van de Aarova Rally, de Bruwaan in
Oudenaarde en de proef van Kruisem, presenteren we op
zondag 2 oktober een prachtig parcours.”

Voor Alain Penasse was de regio van Frasnes-Lez-Anvaing
geen onbekende. “Ik ben hier 15 jaar geleden al eens

Afspraak op 2 oktober in Oudenaarde voor de Aarova
Rally 2022.

Gezond ambitieus

Het duurde lange tijd vooraleer we de naam van Davy
Vanneste op de inschrijvingslijst zagen verschijnen. Daar was
een goede verklaring voor. “Ik kwam pas enkele dagen voor
de start tot een overeenkomst met de mensen van DG Sport
Compétition,” aldus tweevoudig winnaar van de Monteberg,
Davy Vanneste. “Zowel de Monteberg, als de regionale rally
van Wervik in juni en dan de WRC-rally van Ieper in augustus
zal ik betwisten met een Citroën C3 Rally2.”
Davy Vanneste is sinds jaar en dag een vertrouwd gezicht
op rallywegen. Zijn carrière begon al in 1999 door het
magazine Autonews werd hij geselecteerd als een van de
jonge rallybeloften van ons land. De jaren nadien was hij
een vaste smaakmaker in de Challenge Citroën. In 2001 was
hij primus in deze Cup met de Saxo, om een jaar nadien op
de tweede plaats te eindigen. 2004 trok hij de landsgrens
over en nam deel aan de Franse Challenge Renault, waar
hij 3de werd. Davy reed altijd met snelle en mooie wagens,
zoals de Citroën C2 R2 Max, de Saxo kit car, de Peugeot 207
S2000, en recenter de Ford Fiesta R5 en Skoda Fabia R5.
“Ondanks het feit dat ik vorig seizoen al met een Citroën
reed, zou deze wagen volgens de mensen van DG Sport toch
helemaal anders zijn. De bolide is voorzien van de laatste
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updates, met onder andere een nieuwe voortrein. Wat
zou moeten zorgen voor een heel efficiënte wagen, met
minder onderstuur en een nauwkeuriger stuurgedrag in
snelle waaiers. Maar net zoals in Wervik en Ieper heeft de
Monteberg een parcours waar je weinig of geen foutjes kan
veroorloven. Het mooiste bewijs kregen we vorig jaar in de
WRC Ypres Rally. Toen liep alles goed, tot ik een fractie te
laat in de remmen ging en we in een gracht schoven. Zonder
zware averij, maar we zaten vast en ons resultaat was om
zeep. Op de smalle weggetjes van de Westhoek wordt iedere
fout ongenadig afgestraft.”
Wat de ambitie betreft, blijft Davy Vanneste liever
voorzichtig. “Een doel vooropstellen voor de Monteberg? Ik
ben niet de grote vedette die boude uitspraken doet. Het is
intussen al van de rally van Kortrijk in november geleden
dat we nog eens achter het rallystuur zaten. Bovendien is
de tegenstand niet min. Maar moest de gelegenheid zich
voordoen om onze overwinningen van 2021 en 2018 te
herhalen, zouden we de kans zeker niet laten liggen. Laat
ons stellen dat we realistisch ambitieus zijn.”
De hamvraag is dus: volgt Davy Vanneste zichzelf op als
winnaar van de Station Le Seau Monteberg Rally?
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Steve Bécaert

Paul Lietaer

de snelle Poperingse transporteur

De editie 2016 blijft nog nazinderen

Een van de streekrijders die zeker een aanspraak kan maken
op een podiumplaats is Steve Bécaert. Zijn overwinning
eerder dit seizoen in de Rallye Sprint van Tenneville en de
derde plaats in de Short Rally van Moorslede laat alvast het
beste vermoeden.
De Poperingse transporteur trekt regelmatig naar Wallonië
met de Ford Fiesta Rally2. Ondertussen prijkt zijn naam
daar al op de erelijst van zes rallysprints. “Ik hou van het
parcours over de taalgrens, heel uitdagend en vernieuwend
voor een Vlaamse rijder. In die optiek nemen we de week
voor de Monteberg Rally ook deel aan de rally van Wallonië,
meetellend voor het BRC. Zonder enig resultaat voorop te
stellen, maar gewoon puur voor het amusement. Net zoals
het ook zal zijn in Bocholt, Ieper en de Condroz, wedstrijden
die ook op onze kalender staan. Tegen de mensen met veel
meer ervaring op nationaal niveau, en vaak ook een groter
budget, kunnen wij toch niet opboksen. Ervaring opdoen,
kilometers malen, plezier beleven en het eindpodium halen
zijn de enige punten waarop we zullen letten,” vertelt Steve.
Steve Bécaert scoorde al vaak in de rally van de Monteberg.
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“Zowel in 2021 als in 2020 waren we telkens goed voor de
vijfde eindplaats, in 2019 haalden we zelfs het podium,
toen nog met de Mitsubishi Lancer EvoX. Maar het zijn niet
allemaal leuke herinneringen. De editie 2016 zorgt nog altijd
voor een wrange nasmaak. Ik verloor toen van Filip Pyck in
een Evo-duel met een halve seconde. Wetende dat ik in de
eerste ronde een foutje maakte, rondging en minstens een
vijftal seconden verloor, is de rekening vlug gemaakt. Tot op
vandaag blijft dit nog altijd wat nazinderen.”
Favorieten naar voor schuiven is niet zo makkelijk, maar
Steve noemt toch een opvallende naam. “Iemand die nooit
getipt wordt vooraf als we het over de podiumkandidaten
hebben voor de Monteberg: Brecht Hoorne. Maar als alles
meezit voor hem, verwacht ik toch wel iets van de BMWrijder, die in Moorslede schitterende dingen liet zien en zijn
uitstap beloond zag met een top-5 plaats. En voor de rest
natuurlijk de Rally2-mannen, en de snelle Historic-boys zoals
Paul Lietaer en Bjorn Syx, om er maar een paar te noemen.
Zij zullen vooraan ook hun plaats opeisen.”

met zijn spectaculaire Opel Ascona 400

En toch is Stefaan Stouf favoriet

Vorig jaar drukten de BMW M3 E30’s hun stempel op heel
wat Historic-wedstrijden. Het clubje liefhebbers van de M3
E30 wordt steeds groter, maar Paul Lietaer stapt niet mee in
het verhaal. Hij zocht een M3-killer en die lijkt hij gevonden
te hebben. Zijn Opel Ascona 400, met een 2,5-liter van
350 pk onder de motorkap, is bijzonder snel. Na zijn zege
in Moorslede, pakte de Zwevegemse snor ook nog eens de
winst in de TAC Rally in Tielt.
“Er is toch wel een verschil tussen de Manta, waarmee we
vorig jaar nog actief waren, en de huidige Ascona 400. De
motor van de Ascona is 30 pk sterker. Het voordeel dat ik heb
tegenover de meute M3’s is dat zij misschien meer moeten
schakelen dan ik. Waar zij tweemaal moeten schakelen, kan
ik het in één keer, wat er voor zorgt dat je steeds meters
maakt en tijd wint. Bovendien hebben we nu voor de
Monteberg een andere vering. Daarmee voelt de wagen
nog stabieler aan,” vertelt Paul Lietaer. “Natuurlijk zijn Bjorn
Syx, Didier Vanwijnsberghe en hun collega’s klaar om met
hun BMW M3’s het gevecht aan te gaan met mij. Maar
persoonlijk denk ik dat, als er geen technische problemen
opduiken, er weinig of niets te doen zal zijn aan de Ford
Sierra Cosworth van Stefaan Stouf. Zeker als het regent.”

Paul heeft zijn Ascona 400 nog niet bestuurd in de regen.
“In Moorslede was er even lichte regen, maar echt moeilijke
omstandigheden hebben we nog niet gehad. Benieuwd hoe de
Opel zich zal gedragen in dergelijke weersomstandigheden.
In normale omstandigheden zal Stouf in de rally van de
Monteberg eentje zijn ‘buiten categorie’.”
Het parcours zal voor Paul Lietaer natuurijk geen geheimen
meer hebben. Een blik op het palmares leert ons dat de
‘Polle’ zijn eerste Monteberg won...in 1985. Toen nog met de
bekende Talbot Sunbeam Lotus, en met de onlangs overleden
Donaat Ravelingeen als co-rijder. En sindsdien heeft Lietaer
de overwinningen en ereplaatsen opgestapeld in deze
wedstrijd. Zijn laatste algemene zege dateert van 2014, toen
met de Subaru Impreza WRC S6, waarmee hij sneller was dan
de Skoda Octavia WRC van Bart Maes. Al won hij in 2017 nog
het Historic-gedeelte met de Ford Escort.
Paul Lietaer zal geen volledig kampioenschap afwerken
dit jaar. Hij opteert voor de West-Vlaamse wedstrijden,
inclusief Ieper, afgewisseld met een paar uitstapjes naar
Noord-Frankrijk en Wallonië. En altijd en overal wil het
64-jarige fenomeen winnen.
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Ypres Historic Regularity

Pieter-Jan Maeyaert
mikt op Historic-winst met zijn BMW M3

Een weekend voor nostalgische rallyfans
Liefhebbers die het erfgoed van de rallysport koesteren, hebben het laatste weekend van november met stip aangeduid.
Van 25 tot 27 november wordt de 4de editie verreden van de Ypres Historic Regularity, die op enkele jaren tijd uitgegroeid
is tot een wedstrijd met een Europese uitstraling. De regelmatigheidsrally wordt verreden op de openbare weg, waarbij
de teams de opgelegde gemiddelde snelheid zo nauwkeurig mogelijk moeten volgen van de eerste tot de laatste meter
op de regelmatigheidsritten.

Een toffe bende

Tijdens hetzelfde weekend is er ook de Ypres Historic Rally op zaterdag. Dat is een “normale” snelheidsrally voor historic
rallywagens. Spektakel verzekerd!

Eén van de vele BMW M3-rijders die in Poperinge aan
de start zal verschijnen is Pieter-Jan Maeyaert. In eerste
instantie was een deelname aan de Sezoensrally in Bocholt
voorzien, maar ‘PJ’ en co-rijder Yves Dewulf kozen toch voor
de Monteberg.
“We kennen de M3 nog niet 100%, en zijn echt nog op
zoek naar de limieten van de wagen, zodat we beter de
Monteberg aansnijden, waar de voorbereiding veel minder
zwaar is. Dat kunnen we beter combineren met ons druk
beroepsleven. In Tielt kenden we een probleem met een nietwerkende handrem. Bjorn Syx viel ook vroeg uit en er waren
dus weinig of geen referentiepunten. Nu zal dit iets heel
anders zijn met een handvol BMW’s aan de start. Bovendien
is het een heel leuke bende, en wordt er tussendoor ook
plezier gemaakt met elkaar. In de Monteberg zullen we
echt kunnen meten waar we staan ten opzichte van de
concurrentie. We starten toch met enige ambities en hopen
vooral enkele snelle chrono’s te kunnen afklokken. We hopen
ten opzichte van Tielt iets goed te maken op de tijden van
Paul Lietaer en zijn Ascona 400, net zoals Stefaan Stouf
(Ford Sierra Cosworth) één van de topfavorieten in deze
wedstrijd,” vertelt Pieter-Jan.
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In 2021 behaalde het duo Maeyaert-Dewulf een 7de plaats
in de Monteberg, toen nog met hun Ford Escort Millington.
“Een totaal andere wagen. De BMW beschikt over een
betere wegligging en nu hebben we veel referentiepunten.
Met de Escort reden we eenzaam rond, zonder rechtstreekse
concurrenten,” besluit Pieter-Jan Maeyaert.
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Bjorn Syx

Bart Pyck

ontdekt zijn nieuwe BMW M3

aan de start in thuisbasis Poperinge

Voortaan vraag ik raad aan zoon Gilles

Uitkijken naar het podium op de Markt
Door heel wat piloten wordt Bjorn Syx naar voor geschoven als
de zegekandidaat nummer één bij de Historics. Al relativeert
hij meteen deze uitspraak. “Het is mooi dat de collega’s mij
deze rol toebedelen, maar voor mij wordt het zondag een grote
leerschool. Pas op woensdag zal ik mijn nieuwe BMW M3 mogen
ontvangen en van enig testwerk zal er helaas geen sprake zijn.
Dus zal het in de aanvangsfase van de Monteberg Rally kijken
en voelen zijn hoe de ophanging zich gedraagt, hoe goed het
remsysteem werkt,... Kortom, ik zal heel wat moeten leren in
de rally zelf. Het is mijn bedoeling dat ik in de aanvangsfase de
kat uit de boom kijk, en gaandeweg wat progressie zal maken
indien mogelijk. De doelstelling zal eenvoudig zijn: finishen.
Want voor eigen volk wil je natuurlijk de eindstreep halen, al
was het maar om ons te kunnen tonen op het eindpodium op
de markt van Poperinge,” lacht de autohandelaar.

best de locatie “de zeven zussen” aan, zeven opeenvolgende
bochten van 90 graden.”

Bjorn Syx, die zich in de Monteberg 2019 een eerste maal
liet opmerken, om enkele weken later als nobele onbekende
Ieper op zijn naam te schrijven, is een kind van de streek.
En dus de ideale gids om enkele mooie punten voor de
toeschouwers door te geven. “Op de klassementsproef
van Dikkebus zou ik het stuk aanbevelen, vooraleer we het
bekende kapelletje bereiken. De Monteberg is intussen een
pure klassieker geworden, en de wagens zien naar boven
snellen geeft nog altijd een kick. Maar op dezelfde proef,
zo’n kilometer voor de finish, is er mooie opeenvolging van
waaiers. En wat de proef op de Busseboom betreft, teken je

Vorig jaar nam Bjorn ook deel aan de WRC Ypres Rally. “Een
super-ervaring, en zeker voor herhaling vatbaar dit jaar. Het
was leuk om de tijden van de Porsches en de snelste R4bolides als referentie te houden. Een optreden dat door heel
veel mensen geapprecieerd werd. Dit jaar graag opnieuw.
Al vernamen we in de wandelgangen dat we wel wat
meer concurrentie zullen krijgen in het Historic-gedeelte.
Daarnaast voorzien we ook nog deelnames aan Wervik, als
voorbereiding voor de proef in de kattenstad, Omloop van
Vlaanderen, Hemicuda en Kortrijk. Maar ook de Condroz
staat terug op ons verlanglijstje.”
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Het seizoen voor de BMW M3-rijder verliep tot hiertoe met
hoogtes en laagtes. “Het begon inderdaad goed in de Rally
van Haspengouw, met een overwinning. De dagen voor de
TAC Rally in Tielt werd ik ziek, en met een lading pillen in
de achterzak nam ik toch de start. Totaal verkeerd, want in
de eerste kp verdween ik al in het decor, gelukkig zonder
veel schade. Enkele kilometers verder begaf de achterbrug.
Nog maar eens een bewijs dat je beter niet start met een
slechte voorbereiding. Door de ziekte en de geneesmiddelen
is je concentratie niet 100 %, en dan is het maar beter dat
je gewoon aan de kant blijft. Die ziekte is zelfs nog nog niet
helemaal uit mijn lijf.”

Een van de opvallendste namen op de inschrijvingslijst
van de Station Le Seau Monteberg Rally is zeker Bart Pyck.
De Poperingse carwashuitbater reed in november 2017,
tijdens de rally van Kortrijk, zijn laatste wedstrijdkilometers.
Vanaf dan lag de focus op de carrière van zoon Gilles. Dit
jaar staat Bart terug aan de start. “Misschien kruipt het
bloed wel waar het niet gaan kan,” reageert Bart Pyck.
“De Renault Clio V6 stond hier toch maar onder een laagje
stof, en samen met mijn co Pepijn Decorte, die volgend
weekend zijn vuurdoop zal beleven, besloten we maar om
nog eens te starten. Vooral omdat alles voor eigen publiek
doorgaat, wat toch een extra cachet geeft. Meteen valt me
wel terug op hoeveel tijd de voorbereiding vergt. Wagen
klaarstomen, de hele zaterdag wordt opgeslorpt door
verkenningen en keuringen, en laat dit nu net de drukste
dag in de zaak zijn. Dus voorlopig zullen we het bij een
éénmalig heroptreden houden.”
Bart start wel met ambitie. “Ik ben altijd iemand geweest
die vlug in het juiste ritme zat, en ga me zeker ook niet
laten veroordelen tot een tweederangsrol, maar zonder
grote risico’s te nemen en echt een doel voorop te stellen.

Het parcours ken ik wel een deel, door onder andere mijn
vroegere deelnames in Ieper. Mijn laatste deelname aan de
Monteberg dateert al van 2015. Nu is het andersom: het is
Gilles die klaar staat om me met raad en daad bij te staan.”
Gilles Pyck voorstellen aan het brede rallypubliek hoeft
niet meer zo nodig. Vorig jaar op een schitterende manier
winnaar van de Renault Clio Trophy, en nu met de steun van
Renault Sport al goed voor een achtste eindplaats in Tielt
en beste Junior. “De TAC-rally was een knap resultaat, maar
het spijtige was dat Gilles weinig of geen referentiepunten
had, gezien onder andere Tom Rensonnet, strijdend met een
gelijkaardige Renault Clio Rally4, er niet bij was. Renault zou
wat graag de Junior-titel binnenhalen, maar voorlopig staan
er nog maar drie rally’s gepland, met na Tielt nog Wallonië
en Ieper. Hopelijk komt er na deze nog een uitbreiding van
het programma,” vervolgt Bart Pyck. “Ieper wordt voor
Gilles zeker terug het hoogtepunt. Misschien zal hij nog wel
deelnemen aan een regionale rally met de Clio V6, om de
nodige kilometers op te doen en in het juiste ritme te blijven.
En dan maar hopen op, net zoals vorig jaar, een topprestatie
voor eigen publiek.”
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Piet Declercq
Viert zijn 60 jaar en 100ste wedstrijd

dat ik achter het stuur plaats zou nemen.
Zo ging de bal aan het rollen. De
jaren nadien waren de Monteberg
en Ieper steevast onze
afspraken. Dat is nog altijd
zo. Ik probeer ieder seizoen
een vijftal wedstrijden af te
werken. Door onze hoofdsponsor
zijn we ook vaak actief in NoordFrankrijk, met relatief succes. Zo
stond ik in Historic al op het hoogste
schavotje in de rally van Béthune, Routes
du Nord en Charlemagne.”
Door de jaren heen zijn er heel wat mooie verhalen blijven
hangen bij Piet. “Een van de mooiste herinneringen is toch wel
de Monteberg 2012. Het was nog de tijd dat er in het weekend
twee wedstrijden waren voorzien, ééntje voor de regionale
VAS-rijders en de dag nadien voor de internationale rijders. We
hadden voor de gelegenheid een Subaru Impreza 555 gehuurd
bij Bernard Munster, maar op zaterdag vlogen we keihard
het decor in. De mecaniciens hebben dan bijna de hele nacht
doorgewerkt om de wagen rijklaar te krijgen voor zondag. En
hoe kon ik hen beter bedanken dan met een klinkende zege?”

Een Skoda Fabia
Rally2 als cadeau!
Natuurlijk wil Piet Declercq de Station Le Seau Monteberg
Rally niet missen. De voorbije jaren zagen we hem telkens
in actie met zijn historic Porsche 911, maar deze keer gooit
de piloot uit Reningelst het over een andere boeg. En daar
heeft hij een bijzondere reden voor. “Ik vierde een tijdje
terug mijn 60ste verjaardag en ik ben toe aan mijn 100ste
wedstrijd, dus wilde ik er iets speciaal van maken,” vertelt
Piet Declercq. “Met de hulp van onze sponsors zijn we erin
geslaagd om een Skoda Fabia Rally2 te huren bij SXM.
Enkele dagen voor de rally gaan we testen met de wagen.
Dat worden dan mijn eerste kilometers met deze Rally2,
een topwagen. Natuurlijk wordt het heel wat anders dan
de vertrouwde Las Vegas-Porsche. Vierwielaandrijving,
een dikke 300 pk, een sequentiële versnellingsbak, noem
maar op. Al heb ik door de jaren heen wel met alle types
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auto’s gereden, zowel voor- als achterwielaangedreven,
ook vierwielaandrijving,... Maar ik ben nuchter genoeg om
geen resultaat voorop te stellen. Iedere piloot wil altijd zo
hoog mogelijk eindigen. Ik wil vooral een mooi weekend
beleven en dat is ook de mooiste manier om “bedankt” te
zeggen aan de sponsors die dit mogelijk maken.”

Naast Freddy Loix op het podium
Een andere leuke anekdote doet me terugkeren naar de
rally van Staden 2011, toendertijd met een Ford Escort MKI,
toevallig de auto van Peter Lemahieu... Als winnaar bij de
Historics mocht ik naast algemeen winnaar Freddy Loix op
het erepodium, wat toch wel een apart gevoel gaf. Ik moet
eerlijkheidshalve toegeven dat sedert de komst van mijn
hoofdsponsor in 2008 ik toch wel de kans kreeg om steeds
met beter, sneller en mooier materiaal te kunnen starten.
Door de jaren heen heb ik wel de rallysport zien evolueren. De
budgetten die nodig zijn om nog te kunnen meedraaien, zelfs in
regionale rally’s, swingen de pan uit. Om nog maar te zwijgen
van de BRC-proeven. Dat speelt zeker niet in ons voordeel.
Wat dan wel weer positief te noemen is dat de veiligheid sterk
verbeterd is. Het publiek lijkt me alvast veel bewuster te zijn
geworden. Ook organisatorisch zijn er positieve evoluties.
Zo verlopen de technische en administratieve controles
tegenwoordig veel vlotter. Een pluim op de hoed van de
mensen die deze controles verrichten.”

Monteberg en Ieper
Hoe Piet Declercq in de rallysport tuimelde, is makkelijk te
omschrijven. “Enerzijds woon je in de streek waar de rally
van Ieper en de Monteberg haast in je voor- en achtertuin
doorkomen. Als jonge gast had ik dan nog Peter Lemahieu
(Peter is nog altijd actief en start in de Monteberg met een Fiat
Spider) als buur. Allebei hadden we van jongsaf echt een auto
in de buik. In 1993 besloten we onze kans te wagen en huurden
we een Peugeot 205 om in Dranouter te starten. Een andere
dorpsgenoot, Fabien Jacob, had dit opgevangen en stelde voor
om het jaar nadien samen Ieper te rijden. Al was zijn vereiste

Opletten in Dikkebus
Wanneer je zoveel deelnames op je actief heb staan, en
bovendien in de streek woonachtig bent, kan het parcours
weinig of geen geheimen voor je hebben. “Ik ken het
parcours wel, maar dat wil nog niet zeggen dat het
makkelijker is. Je moet voortdurend heel alert zijn, want
een foutje is vlug gemaakt. Natuurlijk heb ik wel een klein
voordeel ten opzichte van mensen die voor de eerste maal
starten in de rally van de Monteberg. De klassementsproef
Reningelst ligt echt aan mijn achterdeur, dus daar vrees
ik niet voor. KP Monteberg ook niet, gezien we door de

jaren heen de proeven in en om Kemmel en Loker al zowat
in alle richtingen hebben afgehaspeld, zij het tijdens de
Monteberg of Ieper. De gevaarlijkste snelheidsrit is voor mij
die van Dikkebus. Een heel ‘tricky’ klassementsproef, waar
al menig piloot zijn tanden op stuk heeft gebeten.”
Na de Monteberg is het nog uitkijken wat het verdere
seizoen brengt voor Piet en Dieter Denys, zijn vaste
copiloot sinds 2014. “De Porsche is intussen aan een
grondige revisie toe, na enkele wedstrijden in Frankrijk en
Moorslede. Het is onze bedoeling om in augustus ook nog
te starten in de BRC-wedstrijd in Ieper en daarna willen we
het seizoen afsluiten in Kortrijk.”
Maar eerst wil Piet Declercq genieten in de Station Le Seau
Monteberg Rally.
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Cedriek Merlevede
Een M3-festival

Wie tot nu toe nog niet veel geluk kende in zijn vroegere
deelnames aan de Station Le Seau Monteberg Rally is Cedriek
Merlevede. “Motorproblemen, een sortie, altijd gooide er wel
iets roet in het eten. En toch is het een wedstrijd waarin ik heel
graag aan de start kom. Vooral ook omdat het in eigen streek is.
De finish van klassementsproef Monteberg ligt echt voor mijn
deur,” vertelt Cedriek.
Cedriek, die van Ieper dit seizoen zijn hoofddoel maakt, kijkt in
de Monteberg Rally uit naar de strijd bij de Historics. “Het wordt
echt hard tegen onzacht. Samen met de andere BMW-rijders
willen we er wel een M3-festival van maken, maar er zijn nog
altijd een tweetal gevaarlijke klippen om te omzeilen, met name
Paul Lietaer in zijn Opel Ascona 400 en Stefaan Stouf met zijn
Ford Sierra Cosworth. Starten in een afwachtende houding kan
in dergelijk relatief korte rally al noodlottig zijn. Dus zal het er
op aankomen om heel alert te zijn en meteen het mes tussen de
tanden te nemen. Iemand tippen als favoriet? Dan toch maar
vriend Bjorn Syx, volgens mij de rapste M3-rijder in ons land.
Het is positief dat de strijd heel intens is, maar de sfeer altijd
plezant blijft. Hoe meer goede rijders, hoe hoger ons niveau.” Na
de Monteberg werkt Cedriek toe naar Ieper. “Na de Monteberg
krijgt de motor dan een revisie in functie van Ieper, en misschien
rijden we nog Wervik als test. En deze week kreeg ik nog goed
nieuws. De nieuwe versnellingsbak voor onze Opel Ascona zou
binnen anderhalve week binnenkomen. Dus kunnen we daar ook
nog een paar rally’s mee voorzien, al zal dit hoogstwaarschijnlijk
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Christophe Merlevede
Presteren voor eigen volk

ergens in Frankrijk zijn. Door te drukke beroepsbezigheden als
installateur van zonnepanelen, kan ik helaas te weinig tijd
vrijmaken voor de voorbereidingen van de rally en de wagen.
Gelukkig kan ik rekenen op de hulp van een meer dan sterk
assistentieteam.”

In eigen stad, wil ook Christophe Merlevede zich tonen.
“Mijn thuisstad Poperinge vormt het wedstrijddecor, met
zelfs het podium op de Grote Markt, dus dan moet je er
zeker bij zijn. En vooral zo goed mogelijk presteren voor
eigen volk,” reageert Christophe.

Zijn seizoen loopt uitstekend tot op heden, met een
dubbele winst, in zowel de rallye Pays du Lin en in
Le Touquet. Waarom Noord-Frankrijk? “Ik baat een
bandencentrale uit en daarin heb je zoals in veel andere
sectoren een hoog- en een laagseizoen. Mijn laagseizoen
is van januari tot half maart en dan van half augustus
tot in september. Dan probeer ik regelmatig eens een
rally mee te pikken. Die twee Franse rally’s vielen in het
voorjaar, vandaar de keuze. Na de zomervakantie is het
in die lijn ook de bedoeling om deel te nemen aan de
East Belgian Rally. De keuze hangt gewoon af van de
timing, want meestal liggen de parcours er dan heel vuil
en vettig bij. Al tref je ook wel een heel ander traject
aan, en bijvoorbeeld Le Touquet ligt me wel goed. Het
gaat voortdurend over heel snelle waaiers, waar je
de snelheid kan blijven aanhouden. In tegenstelling
tot Vlaanderen, waar we meestal heel wat T-situaties
voorgeschoteld krijgen.”
De BMW M3-rijder verwacht een felle strijd tussen de
Historics in de Monteberg. “Er staat een heel sterke M3delegatie klaar, met Bjorn Syx, Cedriek Merlevede, PieterJan Maeyaert, de heroptredende Didier Vanwijnsberghe
en mezelf. Maar de overwinning binnen dit kamp houden
wordt geen sinecure, als je weet dat Paul Lietaer aan de
start komt met de Opel Ascona 400 en Stefaan Stouf zijn
Ford Sierra Cosworth nog eens van stal haalt.”
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