
 
 
 
 
 
 
 
RONDE DOOR VLAANDEREN 

Historic Regularity, 15-16 februari ‘20 

 
Een feestjaar voor Autostal Hemicuda uit 
Lauwe, want in 2020 bestaat de club 30 
jaar en het werd ook hun 20e Ronde door 
Vlaanderen. Eénmalig werd geopteerd voor 
een tweedaags evenement.  
Een a-typische RdV, want in tegenstelling 
tot het verfijnde kaartmateriaal dat typisch 
in deze wedstrijd wordt voorgeschoteld, 
kozen ze dit jaar voor een 100% 
“Regularity” concept, met een roadbook 
alleen bestaand uit gemeterde bol-pijl. 
Sommige teams houden er niet van, andere 
teams komen net daaróm deelnemen. Het 
leverde 38 teams op, met heel wat 
Vlaamse toppers aan de start. 
 

 
 
Op zaterdagochtend verzamelden de 
deelnemers voor de administratieve en 
technische controle bij RSC Automobiles in 
Lauwe. Een verborgen parel, met tientallen 
exclusieve Porsches en een werkplaats 
waar werkelijk van de grond gegeten kan 
worden - menig galerijhouder zou er 
jaloers op zijn. Bij een koffie met croissant 
konden de navigatoren zich verdiepen in 
het meer dan 300 pagina’s tellende 
roadbook. 
 

Om 09:45 uur ging het eerste team van 
start voor meer dan 760 kilometer traject, 
waarvan 50% Regularity proeven. 
De korte rit richting RT1 leverde meteen 
wat stress op, want wegenwerken zorgden 
voor een lange file net na het centrum van 
Wevelgem. Teams die de afstand niet goed 
nakeken startten op de verkeerde plaats op 
RT1 – zo ook het team De Bruyne–De 
Bruyne: op onderstaande foto is te zien dat 
ze aan de verkeerde elektriciteitspaal 
startten, wat een impact had op elk van de 
vijf finishcontroles van die eerste RT. 
 

 
 
Vanuit Lauwe ging het met een vijftal RT’s 
door de West-Vlaamse grensstreek, om na 
100 kilometer een korte pauze te houden 
in het pittoreske centrum van Esquelbecq. 
In het noorden van Frankrijk wordt soms 
nog meer “Vlaemsch” gesproken dan 
Frans, en een enthousiaste burgemeester 
verwelkomde de teams in zijn Café “Au 
Lion d’Or” waar menig deelnemer van een 
heerlijke Picon genoot. 
Typisch in dit soort wedstrijden is dat de 
koppositie telkens wijzigt, elk van de 7 RT’s 
werd dan ook door een ander team 
gewonnen: 

- RT1: Verstraete - Collard 
- RT2: De Jaeger – De Jaeger 
- RT3: Holvoet – Albert 
- RT4: Martens – Pyck 
- RT5: Varrewaere – Clauw 
- RT6: Coudron – Verriest 
- RT7: Van Damme – Deplancke 

 
Toch was het Holvoet-Albert die op de 
Regroup in Esquelbecq de debatten 
leidden, met een voorsprong van 0,15 



punten op Vanderspinnen-Vanoverschelde 
en 0,40 punten op Decavele-verté. 
 

 
 
Vanuit Esquelbecq volgden de RT’s elkaar 
snel op, om via soms lange rechte stukken 
richting Cap Blanc Nez te rijden. Na de 
tankstop in Calais konden de teams 
genieten van een schitterend zicht op de 
Atlantische oceaan. Het grijze, grauwe 
weer liet jammer genoeg niet toe om de 
Cliffs of Dover te aanschouwen. 
De tweede Regroup van de dag bevond zich 
in Café Saint Eloi in Bazinghen, waar 
opnieuw meer Vlaams dan Frans 
gesproken werd. Storm Dennis liet zich 
daar al zeer goed voelen, ook het 
klassement werd door elkaar geschud. 
Holvoet-Albert merkten een “speed zone” 
niet op, pakten daarmee 11 strafpunten en 
tuimelden weg in het klassement. Het zou 
hen later zuur opbreken. Vanderspinnen 
klom naar de koppositie, kort gevolgd door 
Martens-Pyck en Decavele-Verthé. 
 

 
 
Het glooiende landschap van de Opaalkust 
biedt heel wat mogelijkheden, en de RT’s 
richting Abbeville waren bij momenten 
echte plaatjes. Na een korte tussenstop in 
het winderige en kleddernatte Mont-
Cavrel, waar de teams voorzien werden 
van een koffie en een koekje, ging het de 
duisternis in voor de vier afsluitende RT’s 
van de dag. Na 394 kilometer kwam het 
eerste team aan bij het hotel Mercure in 
Abbeville – halfweg wedstrijd. Het diner 
werd gesmaakt en bij een frisse pint werd 
aan de bar nog heel lang nagekaart over 
deze spannende eerste dag. De top 3 zag 
er in Abbeville als volgt uit: 

- De Jaeger – De Jaeger 
- Martens – Pyck (+0,75) 
- Vanderspinnen – VOvschelde (+0,80) 

 

 
 



Vanuit het bewaakte park vertrokken op 
zondagochtend nog 37 teams, want 
Varrewaere-Clauw hadden op zaterdag de 
strijd moeten staken na dat een cardan as 
van hun mooie John Player Porsche het 
begeven had. 
 
In de eerste zes RT’s op zondagochtend 
bleef het spannend in de top-3. De Jaeger 
– De Jaeger bleven op kop, maar Martens-
Pyck wipten over Vanderspinnen-
Vanoverschelde. Door het zeer gure weer 
van de afgelopen weken lag het parkoers 
er soms zeer glad bij, de onverharde wegen 
waren soms een oorlogspad. 
 
Op het Circuit van Croix-en-Ternois kon 
iedereen zich eens uitleven, want beide 
RT’s, op en naast het circuit, vormden een 
nevenklassement. Dupont-Dupont zochten 
op het Circuit de limiet van hun Austin 
Healey op en kwamen even vast te zitten in 
de berm – zonder erg weliswaar. De 
circuitproef werd gewonnen door Verhage-
Puype in hun MG A Twin Cam uit 1959. 
 

 
 
Na de middagstop in Croix ging het verder 
noordwaarts, met hier en daar een venijnig 
hoekje. Vooral RT 36 Pippemont gaf 
aanleiding tot wat discussie. Storm Dennis 
was wild tekeer gegaan, gelukkig kon de 
equippe van de 0-wagen – die 45 minuten 
voor het eerste team op pad was - de weg 
op tijd vrij maken.  

 
 
Het was vooral een aantal kort op elkaar 
volgende situaties, die menig navigator niet 
begrepen had. Het regenweer had ervoor 
gezorgd dat het eerste pleintje niet langer 
zichtbaar was, met alle gevolgen van dien.  
 

 
 

 
 
Moeilijk was het niet, elke situatie in het 
roadbook was tot dan toe immers tot op de 
meter exact vermeld. 
 
Op de Regroup in het Kerelshof te Cassel 
klokten de meeste teams later dan 
voorzien en uiteraard werd er druk 
gediscussieerd over deze “moeilijkheid”. 
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Omdat er door de modder op het eerste 
pleintje geen “verkeerssituatie” meer 
herkenbaar was, besliste de organisator 
om de finish locaties vanaf daar voor de 
volledige RT36 te annuleren. 
 
In het Kerelshof was het klassement 
opnieuw door elkaar geschud, want 
niemand minder dan Berteloot-Gengoux 
stonden op kop. Na een zeer sterke 
zondagetappe had dit Franse team, 
trouwens tweede in het klassement van de 
RdV 2019, een voorsprong van 0,20 
strafpunten op Vanderspinnen en 0,50 op 
Martens en De Jaeger (ex-aequo). 
 

 
 
Het verschil zou gemaakt worden in de 
laatste sectie, die vanuit Cassel doorheen 
het Vlaamse Heuvelland richting Marke 
ging: gekende namen als Watou, Poperinge 
en Zandvoorde vormden het scenario.  
 
De Jaeger – De Jaeger waren ongetwijfeld 
de grootste pechvogels in die laatste 
sectie, zij werden opgehouden door een 
traag voertuig en verloren daarmee een 
toppositie – ze vielen definitief terug naar 
de vierde plaats algemeen.  
In de laatste RT van de wedstrijd gingen de 
hemelsluizen nog een keer helemaal open. 
Dat hielp zeker niet om die ene niet-
gemeterde situatie in het roadbook te 
ontcijferen. Een “T-rechts”, die de 
deelnemers tot 2x toe in een doodloper 
stuurde. 
 
De RdV 2020 werd feestelijk afgesloten 
met een heerlijk walking dinner in het 
Klokhof in Marke. Het tracking en 
tijdopname systeem van GeoDynamics 
werkte heel het weekend perfect, zodat er 
op tijd een eindklassement  gepubliceerd 
werd. 
 

De top drie : 
- Vanderspinnen – Vanoverschelde 
- Berteloot – Gengoux (+ 0,60) 
- Martens – Pyck (+ 1,55) 

 
Zonder hun strafpunten in de “speed zone” 
zou de wedstrijd overtuigend gewonnen 
zijn door Holvoet-Albert. Ze kwamen nog 
terug naar een 8e plaats algemeen. 
 
De Bruyne – De Bruyne waren het eerste 
team in het klassement dat de wedstrijd op 
de ouderwetse tabellen reed. Zij kregen de 
“Spirit of the Event” trofee. 
 
Veel tevreden deelnemers aan de finish en 
een organisator die terug kan blikken op 
een zeer geslaagde tweedaagse. 
 

 
 

 
 

 
 


