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Regularity Kasterlee op 28.08.2022
Het wedstrijdverloop
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Dixit ...

Regularity is een discipline op zich met de eigen specialisten.
Die hadden we dan ook vooraan verwacht in de 14de Regularity
van Kasterlee en routiniers Sander en Paul Van den Wyngaert
losten deze verwachtingen in. Maar er zat toch wel iets meer
verhaal aan de wedstrijd dan hun zege.
De deelnemers konden op zondag opgetogen vertrekken op
een grotendeels vernieuwd parcours, en dat brengt toch altijd de nodige spanning met zich mee. Eén team was afwezig:
Steven en Jos De Man. Zij kenden op zaterdag motorpech toen
ze deelnamen aan de Mid Flanders Classic en moesten forfait
geven. Het waren de zussen Stephanie en Elien Dierckx, die
met hun Toyota MR onmiddellijk bij de les waren. Ze pakten
met een minieme afwijking (0,098) de winst op de eerste proef
en daarmee ook de leiding van de wedstrijd. Toen Sander en
Paul Van den Wyngaert met de VW Corrado op de tweede proef
de tegenaanval inzetten, was de verwachting dan ook dat dit
ervaren duo zich een weg ging banen naar de zege.
Maar wat volgde werd een clash van de generaties. De zussen Dierckx dienden immers van repliek op de derde proef en
mede door nog enkele derde plaatsen op de volgende proeven
konden zij doorheen de hele wedstrijd de leiding in handen
houden. Sander en Paul hadden ondertussen andere katten te
geselen want hoewel zij de beste prestaties konden neerzetten
in de vijfde en de zevende passage, dienden ze nu rekening te
houden met een ander duo. Sam De Wolf en Julie Cole deden
het immers uitstekend op de Porsche 924 en mengden zich in
de strijd om de zege en het podium.
Het werd uiteindelijk pas na de verrekening van de resultaten
van de allerlaatste proef van de wedstrijd, dat Sander en Paul
Van den Wyngaert de zege konden pakken met een verschil
van 0.509 punten voor Elien en Stephanie Dierckx. Sam De
Wolf en Julie Cole mochten op de derde podiumtrede.

Van den Wyngaert Paul winnaar
“Aanvankelijk had ik mijn twijfels m.b.t. het aangeboden parcours want de regularity speelde zich natuurlijk af op hetzelfde
traject als de Short Rally en daar waren vele lange rechte stukken in maar de organisatie heeft daar erg creatief mee omgesprongen. Op de T-stukken had men voor ons kunstmatige chicanetjes gebouwd en verder waren er verschillende bemande
stempelcontroles waarna je dus opnieuw moest proberen het
juiste gemiddelde te vinden. Kortom, knap gedaan van Titanic.
Onze eerste passage verliep echt niet schitterend en daarna
maakten de zusjes Dierckx het ons wel lastig. Zij reden een
sterke wedstrijd en dat was ook zo voor Sam en Julie want
die zaten ons constant op de hielen. Feitelijk hadden wij de
hoop op een overwinning opgegeven maar toen gingen Elien
en Stephanie tijdens de achtste KP even in de fout en hierdoor
moesten zij vrede nemen met een tweede plaats. Met nog één
proef op de kalender kijken wij positief naar de Victory-Viering
van dit jaar waar wij misschien terug op het hoogste schavotje
kunnen plaatsnemen en dat is dan te danken aan onze regelmaat tijdens de verschillende verreden VAS-proeven.”

Ook tijdens de Regularity waren er enthousiaste toeschouwers

De podiumplaatsen in Kasterlee

Vader en zoon Van den Wyngaert

De zusjes Elien en Stephanie Dierckx

Wedstrijdanalyse
Organisatie
Datum
Overzicht
Deelnemers
Meteo
Parcours
Koplopers:

Sam Dewolf en Julie Cole

De Regularity in beeld

R.T. Titanic Kasterlee v.z.w.
28 augustus 2022
3de manche van het regionale kampioenschap VAS
Regularity
gestart 30, gefinisht 29
mooi en droog
wedstrijd van 102 kilometer in vier lussen van twee
proeven (Looiend en De Hese).
KP1 tot KP7: Elien en Stephanie Dierckx;
KP8 (finish): Sander en Paul Van den Wyngaert

Verhaeghe-Vermarcke

Hendrickx-Wagemans

Poels-Claes

Dethier-Damen

Uitslag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VdWyngaert S - VdWyngaert Paul (VW Corrado 16V)
Dierckx Elien - Dierckx Stephanie (Toyota MR)
De Wolf Sam - Cole Julie (Porsche 924)
Dethier Luc - Damen Jens (Opel Kadett)
Hendrickx Paul - Wagemans Peter (MG B)
Verhaeghe Serge - Vermarcke Nathalie (Audi Coupé)
Sels Herman - Verheyen Laurent (Opel Calibra)
Binnemans Peter - Janssens Raf (Opel Astra GSI)
Meeus Patrick - Meeus Ari (Ford Sierra)
Leys Mario - Paternotte Ives (Ford Fiesta)

1,1190
1,6282
1,9143
2,9204
2,9665
3,3196
3,5747
4,0418
5,0179
5,4201

Nuyts-Geerts en Meeus-Meeus

Tussenstand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vd Wyngaert S-Vd Wyngaert Paul
Stessens Bas
Meeus Patrick-Meeus Ari
Verstraeten GilbertVerhaeghe S-Vermarcke Nathalie
Alenteyns BartSels Herman-Verheyen Laurent
Vrachten Guy-Keymis Bart
Poels KennethDenis Martine
De Man Steven-De Man Jos
Nuyts BennyVD Bogerd Luc-VD Bogerd Tasha
Bertels Kevin
Hendrickx Paul-Wagemans Peter

VW Corrado
BMW 325i
Ford Sierra
Opel Kadett C
Audi Coupe
Ford Sierra
Opel Calibra
Honda CRX
Subaru SRX
Opel Kadett C
Matra Murena
Ford Sierra
Daihatsu Rocky
Ford Sierra
MG B

136
121
99
98
97
91
90
87
82
72
71
71
66
65
64

Van Gastel-Van Gastel

Alenteyns-Borremans

Vrachten-Keymis

Binnemans-Janssens

Fotografie : Bouvin Peter, Debecq Johan, Vandezande Ronny
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