
 
 
 

 
 
 

Belgian Endurance Championship BELCAR

Longin, Battryn, Huygens en Jilesen
 
 

Met de 24 Hours of Zolder wordt volgend weekend het hoogtepunt voor het B
Endurance Championship Belcar 2018
staat bekend als een loodzware etmaalwedstrijd, een slijtageslag voor zowel de rijders als 
hun wagens. Het bochtige circuit en de diverse zware remzones zullen bij de aangekondigde 
hoge temperaturen ervoor zorgen dat de wedstrijd zelfs nog zwaarder wordt. Stienes 
Longin, Marnik Battryn, Johan Huygens en Tijn Jilesen hebben zich dan ook fysiek optima
voorbereid en hebben slechts 1 doel voor ogen: winst in de klasse Belcar 3.
 
Iedereen die aan de start verschijnt zeg uiteraard dat de eerste doelstelling is om 24 uren 
later ook over de finishlijn te rijden. Zelfs dat is in feite al een soort overwinni
ook wel, maar bij deze 24 Hours of Zolder is het onze ambitie om de overwinning te behalen 
in de klasse”, zegt een strijdlustige Stienes Longin. “
Motorsport heeft de ervaring en bewees dat vorig jaar a
Belcar 3 is groot en natuurlijk moet je in een dergelijke wedstrijd het geluk wat aan je kant 
hebben. Maar geluk dwing je soms zelf af… Voor mij persoonlijk is het ook zo dat ik mijn Pa 
meerdere keren de 24 Hours of Zo
willen meemaken.” 
 
“We hebben alvast alles goed voorbereid
wat ons te wachten staat en hebben vorig jaar bewezen dat we kunnen winnen in de klasse 
Belcar  3. De concurrentie is dit jaar wel sterker, maar met deze vier r
1 doel en dat is de winst van vorig jaar herhalen. Op pure snelheid zullen we 
zwaar krijgen met de Porsche Cayman GT4, maar met de rijders die de wagen besturen 
kunnen we spreken over een 
onze technische crew, moet ons in staat stellen om voor winst in de klasse te gaan.
 
Tijn Jilesen, Marnik Battryn en Johan H
teambaas. “We moeten vooral op basis van ervaring 
winst gaan”, voegt Johan Huygens daar nog aan toe. 
die ook in andere disciplines aantreden en er mooie resultaten boeken, wat bewijst dat het 
aanpassingsvermogen aan diverse omstandigheden van elk van ons er wel degelijk i
dat kan een zeer belangrijke rol gaan spelen in de 24 Hours of Zolder.
 
Voor de etmaalrace in Zolder 
vanaf 15u15. De wedstrijd zelf gaat op zaterdag 11 augustus van start om 16u30 
vanzelfsprekend 24 uren later afgevlagd.
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24 Hours of Zolder 

 

, Huygens en Jilesen mikken op klassenwinst

Met de 24 Hours of Zolder wordt volgend weekend het hoogtepunt voor het B
Endurance Championship Belcar 2018 afgewerkt. De race op de omloop van Terlaemen 
staat bekend als een loodzware etmaalwedstrijd, een slijtageslag voor zowel de rijders als 

wagens. Het bochtige circuit en de diverse zware remzones zullen bij de aangekondigde 
hoge temperaturen ervoor zorgen dat de wedstrijd zelfs nog zwaarder wordt. Stienes 
Longin, Marnik Battryn, Johan Huygens en Tijn Jilesen hebben zich dan ook fysiek optima
voorbereid en hebben slechts 1 doel voor ogen: winst in de klasse Belcar 3.

Iedereen die aan de start verschijnt zeg uiteraard dat de eerste doelstelling is om 24 uren 
later ook over de finishlijn te rijden. Zelfs dat is in feite al een soort overwinni
ook wel, maar bij deze 24 Hours of Zolder is het onze ambitie om de overwinning te behalen 

”, zegt een strijdlustige Stienes Longin. “We hebben een sterk rijderskwartet,  PG 
Motorsport heeft de ervaring en bewees dat vorig jaar al. OK, de concurrentie in deze klasse 
Belcar 3 is groot en natuurlijk moet je in een dergelijke wedstrijd het geluk wat aan je kant 
hebben. Maar geluk dwing je soms zelf af… Voor mij persoonlijk is het ook zo dat ik mijn Pa 
meerdere keren de 24 Hours of Zolder zag winnen en dat is dus iets dat ik zelf ook wel eens 

We hebben alvast alles goed voorbereid”, treedt teambaas Paul Geeris bij. 
wat ons te wachten staat en hebben vorig jaar bewezen dat we kunnen winnen in de klasse 
Belcar  3. De concurrentie is dit jaar wel sterker, maar met deze vier rijders hebben wij maar 
1 doel en dat is de winst van vorig jaar herhalen. Op pure snelheid zullen we 

ijgen met de Porsche Cayman GT4, maar met de rijders die de wagen besturen 
 soort constante factor. Dat, gekoppeld aan de ervaring van 

onze technische crew, moet ons in staat stellen om voor winst in de klasse te gaan.

lesen, Marnik Battryn en Johan Huygens delen de mening van hun teamgenoot en hun 
We moeten vooral op basis van ervaring en stabiliteit van wagen en team voor 
, voegt Johan Huygens daar nog aan toe. “Bovendien beschikken we over rijders 

die ook in andere disciplines aantreden en er mooie resultaten boeken, wat bewijst dat het 
aanpassingsvermogen aan diverse omstandigheden van elk van ons er wel degelijk i
dat kan een zeer belangrijke rol gaan spelen in de 24 Hours of Zolder.” 

 worden de kwalificaties afgewerkt op donderdag 9 augustus, 
vanaf 15u15. De wedstrijd zelf gaat op zaterdag 11 augustus van start om 16u30 
vanzelfsprekend 24 uren later afgevlagd.  
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mikken op klassenwinst. 

Met de 24 Hours of Zolder wordt volgend weekend het hoogtepunt voor het Belgian 
afgewerkt. De race op de omloop van Terlaemen 

staat bekend als een loodzware etmaalwedstrijd, een slijtageslag voor zowel de rijders als 
wagens. Het bochtige circuit en de diverse zware remzones zullen bij de aangekondigde 

hoge temperaturen ervoor zorgen dat de wedstrijd zelfs nog zwaarder wordt. Stienes 
Longin, Marnik Battryn, Johan Huygens en Tijn Jilesen hebben zich dan ook fysiek optimaal 
voorbereid en hebben slechts 1 doel voor ogen: winst in de klasse Belcar 3. 

Iedereen die aan de start verschijnt zeg uiteraard dat de eerste doelstelling is om 24 uren 
later ook over de finishlijn te rijden. Zelfs dat is in feite al een soort overwinning. “Dat klopt 
ook wel, maar bij deze 24 Hours of Zolder is het onze ambitie om de overwinning te behalen 

We hebben een sterk rijderskwartet,  PG 
l. OK, de concurrentie in deze klasse 

Belcar 3 is groot en natuurlijk moet je in een dergelijke wedstrijd het geluk wat aan je kant 
hebben. Maar geluk dwing je soms zelf af… Voor mij persoonlijk is het ook zo dat ik mijn Pa 

lder zag winnen en dat is dus iets dat ik zelf ook wel eens 

, treedt teambaas Paul Geeris bij. “We weten ook 
wat ons te wachten staat en hebben vorig jaar bewezen dat we kunnen winnen in de klasse 

ijders hebben wij maar 
1 doel en dat is de winst van vorig jaar herhalen. Op pure snelheid zullen we het dan ook heel 

ijgen met de Porsche Cayman GT4, maar met de rijders die de wagen besturen 
soort constante factor. Dat, gekoppeld aan de ervaring van 

onze technische crew, moet ons in staat stellen om voor winst in de klasse te gaan.” 

de mening van hun teamgenoot en hun 
en stabiliteit van wagen en team voor 

beschikken we over rijders 
die ook in andere disciplines aantreden en er mooie resultaten boeken, wat bewijst dat het 
aanpassingsvermogen aan diverse omstandigheden van elk van ons er wel degelijk is. En ook 

worden de kwalificaties afgewerkt op donderdag 9 augustus, 
vanaf 15u15. De wedstrijd zelf gaat op zaterdag 11 augustus van start om 16u30 en wordt 


