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Met de 24 Hours of Zolder stond afgelopen weekend 
Endurance Championship Belcar 2018
aan de 41ste uitgave en kon rekenen op een grote publieke belangstelling. Ook de supporters 
van Stienes Longin, Marnik Battryn, Johan Huygens en Tijn Jil
hun favorieten naar de 8ste plaats rijden in het algemeen klassement, goed voor zilver in de 
klasse Belcar 3. 
 
“Meer zat er niet in, want zoals geweten is de Porsche Cayman GT4 niet de snelste van de 
GT4-bolides”, windt Tijn Jilesen er geen doekjes om. “Winnen kon enkel indien de directe 
concurrentie door de pechduivel gekweld zou worden en dat wensen we natuurlijk niemand 
toe. Wij moesten het hebben van onze regelmaat en die hebben we allen getoond. De 
wagen gaf ook de hele race geen krimp en deed het als een Zwitsers klokje. Perfect werk van 
de jongens van PG Motorsport want mede daardoor eindigen we zo hoog in het algemene 
klassement.” 
 
“Dat is ook mijn mening”, zegt Johan Huygens. We zijn inderdaad het team van de 
regelmaat, een team zonder ego´s ook. Paul Geeris en zijn troepen hebben ons een zeer 
goede wagen ter beschikking gesteld en deden tijdens de wedstrijd zelf een prima job. Ik 
was onder de indruk van de efficiëntie waarmee er werkt gewerkt. Proficiat aan die jongens 
en meisjes!” 
 
Ook Marnik Battryn heeft enkel lovende woorden. “Eigenlijk ben ik wel een beetje verrast 
dat we zo hoog eindigen. Belcar 3 is immers een zeer sterk bezette klasse en om daarin hoog 
te eindigen, en bovendien 8ste 
was wel degelijk het geval en noch de rijders noch de PG crew maakten fouten. Ook onze 
goede rijbeurten bij donker hebben bijgedragen aan dit resultaat. Ik ben tevreden.”
 
“Mag ik dan een beetje ontgoocheld zijn met onze 2
geen geheim dat ik net als mijn vader winst wil behalen in de 24 Hours of Zolder en stiekem 
had ik er een beetje op gehoopt. Maar laten we eerlijk zijn: die tweede plaats in Belcar 3 lijkt 
me dus het hoogst haalbare
leverde prachtig werk en de wagen was echt wel in orde, want die reed tijdens de laatste 
ronde nog net zo vlot als tijdens de eerste. En eigenlijk is een achtste plaats algemeen met 
een Porsche Cayman GT4 gewoon een topresultaat”, besluit Stienes Longin. 
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