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Aventoux Rally 2008
Bram Rutgers (van de Gorssel Rally, IJssellandrally en Livingstone trial) organiseerde hij in de
eerste week van juni 2008 de allereerste Aventoux Rally, de enige echte remake in al die jaren!
En je raadt het al: wij (Han Brouwers/Frank Sorée) waren er bij.

DOOR FRANK

Etappe 1: Ardèche

Etappe 2: Camargue

Bram heeft in een mooie folder beloofd dat de eerste
etappe heuvelachtig zal worden. Daarom waren we
benieuwd of er een bolletjestrui was voor de equipe
die niet als eerste maar als beste het thuiskamp
bereikte na het beklimmen van de heuvels in de
Ardèche, Lozère en Auvergne.
Wel, het was allemaal niet zo eenvoudig als het lijkt.
Gedoodverfde winnaars Van den Broek lieten kostbare
controles liggen en ook andere ervaren rijders
struikelden over een stukje stafkaart vlak boven Les
Laurents. In Hotel La Douce France in St. Alban
Auriolles werd pijnlijk duidelijk dat er veel meer bordjes te vinden waren dan op de meeste kaarten gekrabbeld stonden. Ook wij misten er een of twee.

Deze etappe kruiste de rivier de Gard en daalde steeds
verder af naar de Middellandse Zee. Voor ons geen
punten vandaag, niet alleen had Job de afgelopen
twee dagen vier tot vijf auto’s zo’n beetje compleet
moeten restaureren, prepareren en modificeren, ook
moest hij concluderen dat het met een stel kapotte
magneto’s onverantwoord was door te gaan. Boehoe!
We moesten het voor wat betreft de Amilcar opgeven.
Gelukkig hadden we tijdens de meest recente
Wintertrial geleerd dat het soms goed auto’s scoren is
tijdens een rally. We besloten de ochtendetappe aan
het bloedfanatieke echtpaar Vermeulen te laten (ronduit TOP gereden!) en op zoek te gaan naar een 2CV
of Méhari. Vlakbij Avignon raasde het Soesman-duo
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aan ons voorbij, gevolgd door Jaap en Hansje van den
Broek die kennelijk aan een inhaalslag waren begonnen. Met zo’n zesduizend strafpunten liggen wij uit
het klassement. Maar raad eens? In Frankrijk verkopen
ze Renault Rodeo’s...

Etappe 3: Vaucluse
De Vaucluse kenmerkt zich door uitgestrekte lavendelvelden en overal Côtes du Rhône-wijngaarden met
op de achtergrond Mont Ventoux. Tja, als je dan zo’n
enorme berg moet beklimmen, kun je maar beter een
Rodeo tot je beschikking hebben. Het prachtige 2CVtje sneuvelde namelijk al voor de klim en ook de E-type
van equipe Reddering moest door Classic Jaaps
servicebus de bult op worden geholpen. De Rodeo
daarentegen kon zich meten met de Bentleys van
zowel equipe Lindenbergh als Kersten. Tegelijkertijd
maakten we juist vlák voor die Mont Ventoux, rondom
de wereldberoemde domaines Fortia, La Nerthe en
Vieux Télégraphe, een joekel van een navigatiefout
waardoor onze plek aan de onderkant van het
Classement Fanatique gegarandeerd was.

Etappe 4: Cevennen
Via een regelmatigheidetappe richting Alès (slechts 44
seconden zonder stopwatch/tripmaster, niet ontevreden), een prachtig verstopt bordje, La Baume en werkelijk super rallyweggetjes naar Col de Pendedis, pakten we bij de lunch een sterke positie in. Eén klein
foutje en het was over, zo beseften we. Zo ook
Soesman Cum Suis. Die wandelden, net als wij, vanuit
de lunchplek heen en weer omdat Rutgers hier een
streek moest hebben uitgehaald. Echter een paar deelnemers uit de Classe Energique reageerden hier zó
enthousiast (lees: luidkeels) op, dat iedereen dit
truukje nu wel door had. Achteraf bleek inderdaad dat
alleen equipe Vroom/Vroom het gravelpaadje niet
meteen kon vinden.
Vanuit La Martinet knalden we door naar Rochegude
om op een écht bar pad richting Plage de Terris bij
Montclus, één etappe eerder dan verwacht, afgevlagd
te worden met een hele batterij glazen bellenwijn. Die
Bram en Nikky Rutgers hebben het maar mooi voor
elkaar! Net als Chis en Mischa Soesman. Die pakten,
superscherp, de Trophée d’Aventoux. ■

Uitslagen:
Classe Fanatique:
1: Chris Soesman, Misha Soesman
(Austin Healey)
2: Willem en Ellen Vermeulen
(Jaguar XK140 dhc)
3: Jaap en Hansje van den Broek
(Citroën DS21 cabriolet)

Classe Energique:
1: Willem en Loeky Nannings
(Peugeot 404 cabriolet)
2: Walter en Fran Verhaest
(Volvo P544)
3: Paul en Gera van ’t Hullenaar
(Austin-Healey)
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