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Winter Trial 2008

Net als in 2007 verzorgt McTAR ook dit seizoen rally- en raceverslagen voor uw Onschatbare
Klassieker Magazine. Er staat een aantal prachtige evenementen op de voorlopige kalender. Zo
staan we opnieuw aan de start van de Mille Miglia, debuteren we volgende maand in de
Horneland rally en doen we klassiekers aan als de Gelderlandrit, IJssellandrally en de Star
Rally. Bovendien staan we op de startgrid van de FISC-Eurotour op circuits als Spa Francorchamps,
Nürburgring Nordschleife, Dijon Prenois, Zandvoort en doen we op dit moment verwoede
pogingen een startbewijs te verkrijgen voor de 24 uur van Classic Le Mans.
DOOR MCTAR RALLY-REPORT: FRANK SORÉE

D

e start van de achtste Winter Trial stond, geheel
buiten de traditie, eens niet gepland in Château
Gerlach bij Maastricht. Vanwege het enorme
enthousiasme vanuit de ruim honderd equipes stond
Tsjechië ook dit jaar centraal op het programma. En
om lange overbruggingstrajecten in de eerste dagen
te voorkomen, annexeerde organisator Rietbergen
het Hilton in Praag om vanuit daar van start te gaan.
Mooi!
Toen wij op vrijdagavond in Praag arriveerden, zagen
we tot onze grote verbazing dat het gehele deelnemersveld al zo’n beetje compleet was. En dat niet

alleen: ook veel liefhebbers en oud-deelnemers
(Brouwers, Van den Broek) waren naar Praag afgedaald om deze start in nieuwe stijl mee te maken.
Praag is druk, gek, prachtig. Prima plek voor de keuring, documentencontrole en een waanzinnig
afscheidsfeestje.

DAG 1: Praag - Brno (start)
In het hartje van Praag is de Autoklub Ceske Republiky
gevestigd. Zij waren niet te beroerd om er voor te
zorgen dat een van de verkeersaders voor ons werd
afgesloten om minuut-na-minuut trial- en clubOnschatbare Klassieker Magazine
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De Datsun 240Z met Henri Stolwijk en Bart van Thienen.
klassedeelnemers weg te vlaggen. Via een klein stukje
snelweg werden we geacht na zo’n dertig kilometer
de binnenlanden van Tsjechië te vinden, om die de
komende zes dagen ook niet meer te verlaten.
Deze eerste rallydag bracht ons van Praag naar Brno
en was doorspekt met tests, regularities en proeven.
Zo vonden we op het kasteel in Konopiste een slalomachtige test. Bij Dolni Kralovice -vlak voor de lunch
in Havlicku Brod- pakten we de tweede regularity,
waarna we er voor de finish in Brno nog eens twee
voorgeschoteld kregen.

Ruim 350 kilometer zouden we afleggen vandaag.
Zouden, inderdaad. Klinkt alsof er iets anders is
gegaan dan verwacht en gewenst. Dat was ook zo,
want op een parkeerplaats ging het mis: het stuurhuis
van de Alfa brak! Einde oefening!
Zonder stuurhuis kun je eigenlijk gewoon naar huis.
Jan Tinga bellen met de rescue trailer, er een Nissan
SquasSquash (ofzo..) af laten rollen, tickets boeken
en vliegen maar! Gelukkigerwijs stond Jan Peter
(Classic Events) bij de test. En heeft hij een vriendje die
in Alfa-dingen doet in Vaassen. Die toevalligerwijs

De Britten Ken MacEwen en John Ingham met een zeldzame Sunbeam Harrington Le Mans.

De Belgen Anthony Schrauwen/Patrick Hoefnagels passeren de Volvo van Pascal Kogelman/Bram Burggraaf.
ook nog eens een stuurhuis aan het reviseren was
voor een klant. En waarvan die klant het -na wat telefoontjes- wel okay vond om daar wat langer te wachten en genegen was ons dat onderdeel te verkopen.
BINNEN VIJFTIEN MINUTEN onderdeel gevonden, geregeld en gekocht!
Tijdens het diner werden we verrast met een nieuwe
trofee die sponsor Atos Origin in het leven heeft
geroepen: de Against all Odds-bokaal. Beter bekend
als Pissing Against The Wind Trophee. Want alleen
voor mensen die de meeste pech hebben. Wij dus...

DAG 2: Brno - Olomouc
Dit ga je niet geloven... Gistermorgen gingen we stuk
en begrepen we van de technische crew dat alles wat
we nodig zouden hebben een nieuw stuurhuis was.
Nog voordat onze ‘koerier’ aankwam, hoorden we
gisteravond rond 22.00 uur dat het ondanks een nieuw
onderdeel alsnog niet zou gaan lukken.
Dit nieuws liet ons achter met drie opties:
1. Morgen nóg een rallydag opofferen en een lokale
garage het laten doen
2. De rally opgeven en morgen naar huis gaan, of..
3. De frustratie aangrijpen voor een impulsieve aankoopbeslissing en er nog die nacht voor zorgen dat er
nieuwe set-of-wheels zou klaarstaan.
We hebben gekozen voor het laatste!
De lokale receptionist was zo genegen ons te helpen
zoeken op internet naar een geschikt gebakje. Twee
pogingen om puike Lada’s en Zastava’s te verwerven,

liepen in het honderd. Bleek diezelfde receptionist
nou zelf een fraai Skodaatje te hebben, waar hij in dit
kader wel afstand van wilde doen..! Voor een dikke
€ 500.- verwisselde het vehikel in nog geen tien minuten van eigenaar, nadat Bart Rietbergen (organisatie) de auto officieel ook had toegelaten tot de rally.
En wat voor dag! Mooie regularities en een heus snelheidswedstrijdje op het testcircuit van bandenproducent Matador, nét over de grens van Slowakije. De
verschillen tussen de diverse deelnemers werden vandaag goed duidelijk. En dat lag meer aan de diversiteit in durf dan aan motorvermogen. Bovendien bleef
het lastig navigeren tussen kort op elkaar geplaatste
pylonen.

DAG 3: Olomouc - Hradec Kralové
Geheel in het verlengde van de campagne ‘VOLG DE
SKODA-RIJDER’ hebben we besloten vandaag niet
alleen flink voor de punten te gaan, ook zijn we vastberaden andere deelnemers te helpen, waar mogelijk.
Onze klassering is namelijk dusdanig uitzichtloos, dat
zo’n inzet nog een beetje voldoening kan brengen.
Onfortuinlijk genoeg is Leo van de Wouw (navigator
van Bert Kersten, nr 48) gistermiddag uitgevallen met
vreselijke rugproblemen. Na kort overleg leek het de
beste oplossing -hoe onhandig het ook lijkt- om twee
auto’s te laten navigeren door één navigator. Hmmm.
De proeven vanmorgen hebben we met slechts luttele
seconden straf afgelegd. Doel is om alles beneden
een minuutje te houden. Als je dat elke dag doet in
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Marianne Hewlett.
Petra Pintens, Gijs van Lennep en

Bart Aten en Ton M
eijs.

khof.
Gijs van Lennep en Jan Ber

Hardy Bruins en Hugo
Repko.

Wilbert Kieboom en Henny Hendriks.

Paul Langendoen en Irene Veldstra

Het team van Onschatbare Klassieker magazine verplaatst de Tsjechische modder.
zo’n Winter Trial ben je aan het einde van de week al
snel mooi geklasseerd.
Mooie regularities gedaan, variërend van slechts 1 tot
9 seconden! Joepie. En: de Nederlandse Skodacampagne werkt. We hebben alles gevonden én
aangedaan en wisten onderweg op élk traject
minstens 4-7 deelnemers ‘op te pikken’. YES!

DAG 4: Hradec Kralové - Karlovy Vary
Die dag werden we aangesteld als kameraden van
Fons en Andries Jans. Die zijn hier namelijk voor het
eerst met een supermooi opgebouwde Fulvia, maar
weer zónder de handige hoeveelheid kaartleeservaring.
Toen Fons ons daarom afgelopen nacht vroeg om
morgen ‘haas’ voor ze te zijn en de hele dag de route
én de proeven met hun op te doen, voelden wij ons
als rally-team Skoda weer lekker in ons element. Het
bulletinboard echter, confronteerde ons met de keiharde waarheden van het rijden van de Winter Trial.
Er wordt namelijk al vanaf 08:00 uur gestart. Je
begrijpt het al; omdat we die dag klaarblijkelijk van

start gingen in omgekeerde klassementsvolgorde,
waren wij als allereersten aan de beurt!
Mooi: direct twee regularities en een test op het
rallycross-circuit van Lipka. Jeroen zette een fabuleuze tijd neer van slechts 2:13. Een meesterlijke prestatie die zelfs door veel deelnemende Porsches niet
werd geëvenaard. Naast het circuitje stond een soort
pagodetent voor ons klaar met daarin de lunch.
Inderdaad: net als vanochtend bij het ontbijt (!)
opnieuw goulash. Kon het niet meer zien...
De middag bestond uit een fraaie navigatiesectie,
waarvan we helaas het eerste stukje fout reden.
Ondanks dat we er aan gewend zouden moeten zijn,
bleef het lastig plaats bepalen in een auto zónder
tripmaster, zónder kompas en zelfs met een defecte
dagteller (!!). Desondanks maar twee fouten gemaakt
vandaag. Na 25% van de kaart pakten we ‘m weer
netjes op en namen volledig volgens het verwachtingspatroon de rest van de route compleet op, inclusief alle controleposten.
De middag bracht ons verder nog het traditiegetrouwe circuit van Most, waar we ook dit jaar een

De toekomstige winnaars: Malcolm Pickering/Iain Tullie onderweg.

lap-consitancy-test mochten afleggen. In totaal vijf
ronden brachten ons drie seconden verder in de min,
waarmee we onze positie, de allerlaatste, inderdaad,
voor vandaag konden behouden.

DAG 5: Karlovy Vary - Linz
(Oostenrijk)

Het team Jans/Jans deed sneeuwkettingen om hun Fulvia coupé.

‘s Avonds zaten we in Grand Hotel Pupp (James Bond
Casino Royale) en keken terug op een geweldige
rallydag! Volop sneeuw gezien, en ronduit prachtige
weggetjes, waarop je jezelf helemaal te buiten kunt
gaan. Zo langzamerhand zijn er drie, vier auto’s die na hún start- netjes wachten totdat wij van start
gegaan zijn om een slingertje aan classic cars te vormen door de inmiddels steeds minder troosteloze
omgeving van Tsjechië.
Helaas passeren we keer op keer talloze verdwaalden
en achterblijvers, die de slogan ‘Volg de Skoda-rijder’
vervolgens feilloos in de praktijk brengen. De twee
regularities vanmorgen eindigden op een startbaantje
voor vliegtuigen in een echte snelheidstest. Op slechts
één seconde van de ideale tijd klokten we de Favorit
in om over te gaan op een overbruggingstraject.
Na de lunch (we danken de organisatie voor de keuze
van de lunchlocatie) vonden we precies aan de overkant een restaurant dat méér serveerde dan goulash.
Onze keuze viel op pizza’s. We werden getrakteerd
op twee ongekende kaartleespuzzels die we -JOEHOE- foutloos aflegden, om te finishen in Cesky
Crumlov. We hebben Andries en Fons Jans onder de
vijftien minuten gehouden. Mooi! Want bijna iedereen zat ruim op het dubbele.

Het team Perridon/Kraal wist de Alfa niet op de weg te houden.

DAG 6: Linz - Sankt Wolfgang (finish)
De dag begon opnieuw op tijd voor ons. Wederom
mochten we als allereerste starten en in het routeboek
voor vandaag stond slechts één proefje voor ons op
het programma. Na een overbruggingstraject van
ongeveer honderd kilometer snelweg, daalden we af
richting Sankt Johan waar we na een TC een regularity-zelfstart mochten plannen. De in de laatste
seconde voor het timen uitgereikte route bleek een
pittige puzzel te zijn. Via een serie van vijf hoogtepunten moesten we de kortste route construeren.
De oplettende navigator had gezien dat er in de spelregels het woord ‘only’ werd gebruikt. Met andere
woorden: andere hoogte-punten mochten NIET in de
route worden opgenomen. Ik was dus een van de
niet-oplettende co-drivers. Het ging ook eigenlijk té
lekker. Helaas: drie controleposten gemist. Maar het
werd stiekem nóg vervelender. We hadden ons namelijk voorgenomen om als allereerste over de finish te
komen. Toen wij met dat in het hoofd slechts enkele
kilometers voor de finish al een tweetal deelnemende
auto’s tegenkwamen, sloeg een sprankeltje paniek
toe.
Gelukkig moest er één nog nodig tanken en de ander
een fotootje maken van de auto bij het meer, waardoor
wij als eersten de zwart-wit geblokte vlag zagen. Mooi!
Het diner en de prijzen waren als vanouds fenomenaal! Scalaria in Sankt Wolfgang is dan ook één
van de beste accommodaties die je je kunt wensen
aan het einde van een zware rally. Héél veel mensen
namen hun welverdiende prijzen in ontvangst.
Pickering / Tullie gingen er dankzij een uitmuntende
nightloop met een gouden medaille (uniek!) én
de overwinning vandoor en raad eens... equipe
Hunfeld / Sorée mocht met ING’s Spirit of The Event
Award naar huis. DANK! ■

Uitslagen:
Trial:
1. Pickering/Tullie
2. Fennel/Savage
3. Van Lennep/Berkhof

Club:
(0:12:13)
(0:17:39)
(0:19:13)

1.
2.
3.
49.

Zwaan/Roerink
(0:29:55)
Vermeulen/Vermeulen (0:31:15)
Prins/Gastel
(0:34:27)
Hunfeld/Sorée
(8:07:01)

Toch nog 49ste geworden.
Meer nieuws én rally- en raceverslagen vindt u op www.McTAR.com. En
vindt u dat úw evenement op onze kalender niet mag ontbreken?
Stuur dan een uitnodiging naar info@McTAR.com.
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