
Belgian Endurance Championship BELCAR
Racing Festival Spa

Het uur van de waarheid voor Longin, Battryn en Huygens.

Tijdens de voorbije 41ste editie van de 24 Hours of Zolder leverden Stienes Longin, Marnik
Battryn en Johan Huygens – bijgestaan door Tijn Jilesen – een knappe prestatie door met hun
Porsche Cayman GT4 als achtste algemeen en tweede in de klasse Belcar 3 te finishen. Voor wat
de komende wedstrijd betreft hopen de heren stilletjes op meer. Niet dat ze beter wensen te
doen dan die 8ste plek algemeen, maar een zege in hun klasse is wel iets waaraan ze denken.

“Ik was licht ontgoocheld na de etmaalrace in Zolder, want ik was daar samen met mijn
teammakkers als klassenwinnaar uit de bus gekomen”, vertelt Stienes Longin. “Achteraf
realiseerde ik me pas dat we eigenlijk een topprestatie hadden geleverd met onze Porsche
Cayman GT4. En zo´n prestatie willen we graag nog eens herhalen en in de mate van het
mogelijke zelfs nog beter doen. Komend weekend staat de voorlaatste Belcar wedstrijd van het
seizoen op het programma dus het uur van de waarheid is aangebroken. Indien we als leider
naar de slotrace willen trekken, dan is winst in Spa een noodzaak. Momenteel staan we tweede
in de tussenstand in de klasse Belcar 3 dus moeten we in de Ardennen echt volop voor de zege
gaan. De vorige race in Spa wisten we te winnen en dat is alvast een positief gegeven. Maar elke
race is anders… Stiekem hopen we op wat hulp van de weergoden, want wat ons betreft mag de
race verreden worden op een natte omloop.” Stienes Longin tekent tijdens het Racing Festival in
Spa ook present in de Ford Fiesta Sprint Cup. De Belgische en de Nederlandse deelnemers
werken er hun races samen af en Stienes is erop gebrand zijn glansprestatie met twee
overwinningen in Zandvoort te herhalen!

“Daar sluit ik mij volledig bij aan”, vervolgt Marnik Battryn. “Dit moet een positief kantelpunt in
het kampioenschap worden voor ons. We hebben de ervaring van de vorige race in
Francorchamps maar natuurlijk zijn we ons heel bewust van het feit dat de andere teams niet
zijn blijven stilstaan. Het plaatje zal dus volledig moeten kloppen. Wat het weer betreft zou een
regenbui inderdaad heel mooi meegenomen zijn. Wat er ook van zijn mag: de rijders en team
zijn er volledig klaar voor.”

Voor Johan Huygens wordt het komend weekend een eerste keer met de Porsche Cayman GT4
op de omloop van Spa-Francorchamps. “Ik zal enkel op zaterdag wat kunnen trainen en dus
beperkte ervaring opdoen. Die ervaring hebben snelle jongens Stienes en Marnik gelukkig wel en
voor mij wordt het een zaak om zeer geconcentreerd te zijn en zo snel mogelijk het juiste tempo
op te pikken. Aan wedstrijdritme heb ik geen gebrek, want ik werkte vorig weekend nog een 10u
race voor de VW Fun Cup. Met goed resultaat overigens en dat bewijst dan weer dat ik klaar ben
om deze wedstrijd mijn steentje bij te dragen”, besluit Johan Huygens, die trouwens ook bij de
slotrace van het Belcar Endurance Championship samen met Stienes Longin en Marnik Battryn
de Porsche Cayman GT4 van PG Motorsport de sporen zal geven.
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