
Met het WK geweld dat van 13 tot 15 augustus 
neerstrijkt in Ieper moest de Rally van Staden ver-
huizen naar een andere datum. De keuze om een 
week te vervroegen naar 7 en 8 augustus, bleek 
een meesterzet wat betreft de deelnamelijst. 

AMC Staden organiseert al sinds mensenheugenis zijn 
evenementen op 15 augustus. Dat was eerst een kart-
wedstrijd, dan een rallysprint en daarna een short rally 
en een volwaardige rally. Vorig jaar was er uiteraard Co-
rona en werd hun verjaardagseditie doorgeschoven naar 
2021. En toen kwam het bericht dat de Ypres Rally WK-
status kreeg en het weekend van 15 augustus had uitge-
kozen als datum. Prompt werd de Rally van Staden een 
week naar voren geschoven. De bedoeling was duidelijk: 
van Staden een testrally maken voor de Ieperse hoogmis 
van de rally.

Er werd naar vedetten gehengeld en vedetten kwamen 
er! Dat is zowel een vloek als een zegen. Het is onmo-
gelijk om iedereen te overlopen maar op de overvolle 
startlijst staan, naast een complete dwarsdoorsnede van 
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Een VAS rally met vele nationale toppers!

de regionale autosport, ook tal van nationale toppers 
aan de start in Staden. We tellen TBR winnaar Bedoret 
Sebastien (Skoda Fabia R5), een resem aan voormalige 
Belgische kampioenen met Kris Princen (Citroën C3 R2), 
Vincent Verschueren (VW Polo) en Patrick Snijers (Por-
sche 997 GT3). Dan is er nog de meest succesrijkste 
Belgische kampioen ooit, Pieter Tsjoen (VW Polo R5) en 
de beloftevolle jonge garde met Niels Reynvoet (Skoda 
Fabia R2 Evo3), Pieterjan-Michiel Cracco (Skoda Fabia) 
en Grégoire Munster (Hyundai i20 R4). Chris Van Woen-
sel brengt zijn Mitsubishi Lancer WRC aan de start en is 
steeds een klant om rekening mee te houden. Voor de 
rallyliefhebber is dit een affiche om duimen en vingers 
bij af te likken.

Echter, voor de trouwe “regionaal” wordt het quasi on-
mogelijk om zich in Staden te tonen in het vedettenveld. 
Eén man zal alvast uitgaan van zijn eigen kracht: Andy 
Lefevere. De meervoudig winnaar toonde eerder al dat 
men met zijn Porsche 997 GT3 rekening moet houden. 
Echter, als hij het van het R5 en Rally2 geweld wil winnen 
zullen de weersomstandigheden toch wat moeten mee-
zitten. Nicolas Stampaert (Fiesta R5), Thierry Deconinck 
(Evo X), Philip Barbier (Evo X), Tim van Parijs (Porsche 
GT3)... We rekenen ze bij de outsiders voor de ereplaat-
sen. De heren kunnen het, daar zijn we van overtuigd, 
maar ze staan, gezien de concurrentie, voor een quasi 
onmogelijke  opdracht.

Het spektakel begint op zondag 8 augustus met de start 
van de eerste wagen op KP1 Staden om 08u04. Het par-
cours blijft zoals vanouds, met de klassementsproeven 
van Staden, Westrozebeke en Oostnieuwkerke. Er wor-
den vier lussen gereden van drie proeven en als alles 
goed verloopt dan zien we de winnaar van de Rally van 
Staden, editie 2021, om 17u47 op het finishpodium.

Opgelet echter voor de fans die de Rally van Staden wil-
len bezoeken. Tickets zijn enkel online verkrijgbaar en 
dienen te worden afgehaald op bepaalde locaties. Er be-
staan verschillende mogelijkheden en op de site van de 
organisatie wordt u alles uitgelegd. 

http://www.amcstaden.be
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