
Vlaamse 
Autosportfederatie www.vas.be

PERSINFO
21.02.2022

Persdienst van de
Vlaamse Autosportfederatie

Tjen Carlens
+32475464636

tjen@vas.be

Gitter Regularity op 26.02.2022 
	 n	 voorbeschouwing
	 q	 nabeschouwing

Met de 8ste Gitter Regularity, een organisatie van 
Topspeed Rally Club Haspengouw (TRCH) wordt 
op 26 februari 2022 het VAS Regularity kampioen-
schap op gang geschoten. Voor de liefhebbers van 
het genre is het al een tijdje geleden dat ze nog 
het vooruitzicht mochten hebben op een volledig 
seizoen. De COVID pandemie is daar uiteraard niet 
vreemd aan.

De “Gitter Regularity” is een regelmatigheidswedstrijd 
die wordt verreden over een goede 155 kilometer. Maar 
leuker nog voor de deelnemers is dat de wedstrijd pa-
rallel wordt verreden aan de Rally van Haspengouw. De 
“regelmatigheidstrajecten” (RT’s) die zij dienen af het 
werken liggen over de proeven van deze nationale rally. 
Zo krijgen de regularity-rijders de unieke kans om te 
proeven van de klassementsritten van een echte rally 
van het Belgische kampioenschap. Maar opgelet, want 
de Gitter Regularity is geen snelheidswedstrijd maar 
steunt op regelmaat. Wie het beste de vooraf bepaalde 
gemiddelden kan aanhouden, en dus, wie het beste de 
omstandigheden op het afgesloten parcours kan lezen, 
die ontloopt strafpunten en wordt de winnaar.

Wie en welke wagens zullen er te zien zijn? 

Eerst en vooral geldt de bepaling dat de deelnemende 
wagen een oldtimer dient te zijn, die conform de Belgi-
sche wegcode is. Binnen de Vlaamse regionale autosport 
hebben we een goed contingent aan liefhebbers van de 
discipline, die telkens hun iconische wagens meebren-
gen. Zo kunnen we meestal tellen op Sander en Paul Van 
den Wyngaert met hun VW Corrado, of op Luc en Tasha 
Van Den Bogerd, die altijd wel een terreinwagen, zoals 
de Daihatsu Rocky, op stal hebben. En dan zijn er rou-
tiniers zoals Inge en Leo Rackham met de Peugeot 208 
GTI en de “jonge” garde als Sam De Wolf en Julie Cole 
met de Porsche 924. Wie de deelnemers in actie wil zien, 
die moet wel wachten tot na de passage van de BK ral-
lywagens en de doortocht van de Criterium deelnemers. 
De eerste Regularity vertrekt na de start van de laatste 
wagen in het Criterium.

Uniek wordt de locatie van het start- en eindpodium en 
van het servicepark. De DronePort is een industriepark 
van 28 ha waar innovatieve bedrijven zich vestigden. 
Op de testgronden, die door Limburg Regional Airport 
worden beheerd, kunnen drone-piloten trainen en kun-
nen de drones worden gedemonstreerd aan klanten. In 
de fruitstreek hebben deze apparaten immers specifieke 
toepassingen in de landbouw en de fruitteelt. De stad 
St-Truiden maakte de plannen al in 2013 bekend, met 
de bedoeling de vroegere glorie te herstellen en opnieuw 
de banden aan te knopen met de luchtvaartgeschiede-
nis die zeer rijk was in St-Truiden. De basis op Brustem 
is feitelijk erfgoed in de geschiedenis van de Belgische 
luchtmacht. Hij was in gebruik van voor de 2de wereld-
oorlog maar sloot na het einde van de Koude Oorlog en 
de hervormingen van de Belgische krijgsmacht in 1996. 
En er is uiteraard ook nog de school voor onderofficie-
ren op Saffraanberg. Wie echter geen interesse heeft in 
luchtvaart kan er gerust ook een dagje shoppen van ma-
ken in het gezellige St-Truiden, of kan een van de vele 
wandel- en fietsroutes volgen die de fruitstreek rijk is.

Gitter Regularity

Wanneer  zaterdag 26 februari 2022
Wie  Topspeed Rally Club Haspengouw
Wat  Wedstrijd voor het regionale kampioen-

schap Regularity van de VAS en diverse 
provinciale kampioenschappen (PAK)

Waar  Campus DronePort, Lichtenberglaan 
1090, 3800 Sint-Truiden, met om 9u15 
de start van de eerste wagen en om-
streeks 16u55 aankomst van de eerste 
wagen op het podium.

Info:  Giebens Benny, 
 Stw op Sint-Truiden 285, 3401 Landen, 

0473/915128, 
 secretariaat@rallyvanhaspengouw.be



Piloot/Co-piloot  Wagen Bouwj

Alenteyns-Bertels B-B Ford Sierra 1989
Bogaerts-Bogaerts B-B BMW 525I 1984
Boodts-Borry B-B Porsche 924 1985
Bulen-Bulen B-B Porsche 911 1966
De Bie-Van Heyste B-B Opel Kadett E 1989
De Laet-De Laet B-B Daf/Volvo 66 1977
De Man-De Man B-B Matra Murena 1981
Dierickx-Stessens B-B BMW E30 325i 1987
Eertmans-Eertmans B-B Peugeot 205 1991
Engels-Engels NL-NL Saab 96V4 1973
Engels-Engels NL-NL Peugeot 205 GTI grp4 1987
Eulaerts-Blondeau B-B Opel Ascona b 1978
Huyghe-Anseeuw B-B BMW e30 1986
Jansen-Hulshagen B-B Audi 90 Coupé  1992
Lambrechts-Uyttebroek B-B BMW 316i 1990
Lismont-Wertoy B-B BMW 318i 1986
Maertens-Verbeeck B-B Subaru Leone 1990
Meeus-Meeus B-B Ford Sierra 1985
Nuyts-Hemelaar B-B Ford Sierra 1987
Poels-Jambers B-B Subaru SRX 1985
Sels-Verheyen B-B Opel Calibra 1991
Stas-Lariviere B-B VW Polo 1984
Sterkendries-Sterkendries B-B Citroën AX GT 1989
Terryn-Delva B-B BMW e30 1986
Thores-Sercu B-B BMW e30 1986
Van den Wyngaert-Van den Wyngaert B-B Volkswagen Corrado 16V 1990
Van Hamme-Collin B-B Honda Civic 1986
Vandaele-Vandevelde B-B BMW e30 1991
VanDenBogerd-VanDenBogerd B-B Suzuki Samurai 1986
Verhaeghe-Vermarcke B-B Audi Coupe 1982
Verstraeten-Denis B-B Opel Kadett C 1974
Vrachten-Keymis B-B Honda CRX 1990

Deelnemerslijst
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