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BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT 
De Nachtravenrit wordt ingericht door de Tieltse Automobiel Club vzw op 10 
December 2022 en zal starten te Aarsele (Tielt). 
 
A. PROGRAMMA 
 
Locatie - Technische Controle  
NISSAN Tielt 
Deinsesteenweg 188 
8700 Tielt 
Controle van documenten van deelnemend voertuig ( inschrijvingsbewijs, keuringsbewijs 
en verzekering ) + steekproef deelnemend voertuig en geluidsmeting. 
 
Locatie – Wedstrijdcentrum / Administratieve Controle / Secretariaat 
OC Aarsele 
Schoolstraat 1 
8700 Tielt 
 
Contact 
www.nachtravenrit.be 
nachtravenrit@gmail.com
Bert Werniers 
Gsm – 0479 807 686 
Email bert.werniers@telenet.be 
 

Olivier Dupont 
Gsm – 0499 272 703 
Email dupont.olivier2.od@gmail.com 

 
Timing 
10 - 09 - 2022  20u00  Verschijning van het particulier reglement 
     Aanvang inschrijvingen. 
03 - 12 - 2022  24u00  Sluiting van de voorinschrijvingen. 
10 - 12- 2022  
  16u30  Opening van de technische controle, Nissan Tielt, 
     Deinsesteenweg 188, 8700 Tielt 
   16u30  Aanvang administratieve controle,  
     OC Aarsele Schoolstraat 1, 8700 Tielt 
  18u00  Sluiting technische controle 
  18u10  Sluiting administratieve controle  
  18u20  Affichering van de lijst:  
     “Deelnemers toegelaten tot de start”. 
  18u31  Start deel 1.  
                        +-21u20  Start deel 2. 
                        +- 23u30  Voorziene aankomst eerste deelnemer.  
 
Uitslagen 
Officiële uitslag 15 minuten na aankomst laatste deelnemer. 
Definitief officiële uitslag 30 minuten na officiële uitslag. 
Prijsuitreiking 15 minuten na de definitief officiële uitslag. 
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Permanentie 
Voor de wedstrijd:  Olivier Dupont – Bert Werniers 
Tijdens de wedstrijd: OC Aarsele, Schoolstraat 1, 8700 Tielt 
      Gsm: 0499 27 27 03 - Olivier Dupont 
 
B. ORGANISATIE 
De 1ste Nachtravenrit wordt verreden als rittensportwedstrijd conform de reglementen 
van de VAS.  
 
Art. 1.2 Inrichtende club 
Tieltse Automobielclub vzw, p/a Poekebeekbron 16 - 8700 Tielt. Tel 0475 510 078 
     
Voorzitter:    Jan Geeroms 
Penningmeester:   Chris Spiessens   
Secretaris:    Boudewijn Baertsoen 
 
Art. 1.3 Officials van de wedstrijd 
Wedstrijdleiding 
Wedstrijdleider:   Bert Werniers   licentie ? 
Secretaris van de wedstrijd: Chris Spiessens   licentie ?  
Relatie deelnemers:  Olivier Dupont   licentie ?  
Feitenrechter:   Boudewijn Baertsoen  licentie ?    
 
College van sportcommissarissen VAS 
Voorzitter van het college:  Hindryckx Freddy    licentie 113 
Lid:     Filip Dewulf    licentie 139 
 
Technische commissie VAS 
Verantwoordelijke:   Kevin Opsomer   licentie 259 
Lid:     Geert Opsomer   licentie 212 
 
Verantwoordelijken 
Uitzetters parcours:  Bert Werniers & Olivier Dupont 
Controle Parcours:   Chris Spiessens & Boudewijn Baertsoen (recrea) 

Eric De Baets & ? (touring) 
Rekenkamer:   Chris Spiessens, Steven Blomme, ? 
Tijd/Stempelcontroles:  TAC-Marshals 
 
 
C. BIJZONDERE BEPALINGEN 
 
Art. 2 Verloop van de wedstrijd 
De rit heeft een lengte van ongeveer 100 kilometer en bestaat uit 2 delen.  
 
Art. 5 Toegelaten wagens 
Alle wagens, toegelaten op het Belgisch wegennet, zijn toegelaten. 
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Art. 7 Inschrijvingen / inschrijvingsrecht 
De aanvraag tot deelname moet volledig ingevuld toekomen via de website: 
www.nachtravenrit.be en dit vóór 03/12/2022 om 24 uur. Prioriteit zal verleend worden 
aan de vooraf ingeschreven teams, waarbij de inschrijving pas definitief is na betaling 
van het volledige inschrijvingsrecht. Het inschrijvingsrecht bedraagt  40,00 EUR per 
team. De betaling gebeurt via overschrijving op volgende rekening:  
 
Naam: Nachtravenrit  
IBAN: BE57 7340 5478 8235 
Mededeling: “Nachtraaf22: naam piloot + naam copiloot” 
 
Voor deelname aan de rit is een VAS of ASAF vergunning verplicht, een dagtoelating kan 
aan de inschrijvingstafel bekomen worden aan 15,00 EUR/pp cash via de dienstdoende 
sportcommissaris.  
Door het invullen van het inschrijvingsformulier verklaren de deelnemers zich akkoord 
met het VAS-reglement en het bijzonder wedstrijdreglement. Dit formulier is beschikbaar 
op www.nachtravenrit.be om vooraf in te vullen. 
 
Voor TAC leden is een kortingsprijs van 5 EUR per lid. 
 
Verzekeringsmaatschappij: AXA INDUSTRIES NV - polisnummer 700558685 
  
Art. 9 Tijden en tussenstanden / officieel uithangbord 
Het uithangbord bevindt zich aan de inschrijvingstafel en via Sportity. 
 
Art. 10 Roadbook 
Volgende navigatiesystemen zullen worden gebruikt: 
 
Recrea: 
Gewone (gemeterde) bol-pijl, ingetekende lijn. 
 
Touring: 
Gewone (gemeterde) bol-pijl, ingetekende lijn + 
Blokkaderit, pijlen- en puntenrit, grensbenadering, gestileerde bol-pijl, visgraat. 
 
Expert:  
Gewone (gemeterde) bol-pijl, ingetekende lijn + 
Blokkaderit, pijlen- en puntenrit, grensbenadering, gestileerde bol-pijl, visgraat +  
Ingetekende lijn met pijlopdrachten, pijlbenadering, … en het gebruik van keercontroles. 
 
Art. 16 Prijzen en bekers 
De prijsuitreiking zal plaatsvinden volgens de timing in OC Aarsele. 
 
Art. 17 Kampioenschap 
De wedstrijd komt in aanmerking voor het Vlaams kampioenschap “VAS Rittensport 
2022”, diverse provinciale kampioenschappen “PAK Rittensport” en diverse 
clubkampioenschappen. 
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Art. 26 Alcoholcontrole 
Elke persoon (piloot, copiloot) die deelneemt aan een wedstrijd die onder de 
verantwoordelijkheid van de Vlaamse Autosportfederatie wordt ingericht, kan voor en/of 
tijdens de wedstrijd onderworpen worden aan alcoholcontroles. Deze worden uitgevoerd 
door een feitenrechter die hiervoor door de VAS is gemandateerd. De sportfederatie 
hanteert een nul tolerantie (0,00 sportreglement hoofdstuk 4 algemene voorschriften 
art.2 punt 6). D.w.z. alcoholgehalte moet 0,00 promille zijn. Indien de eerste  test 
positief is wordt een tweede test uitgevoerd met het “pijpje” zodat de juiste hoeveelheid 
gekend is. Bij een positief resultaat volgt een onmiddellijke buitenwedstrijdstelling van 
het team. 
Gebruikt ademtoestel: ALCO-Sensor-FST serienummer: 071333 en 071328, met geldig 
ijkingscertificaat, afgeleverd door het Belgisch meetinstituut.  
 
Varia 
Dit particulier reglement is gebaseerd op het sportreglement rittensport. Voor het 
volledige reglement zie VAS sportreglementen 2022 en de Federatie voorschriften en 
mededelingen. 
 
Last minute info zal meegedeeld worden bij de start aan de inschrijftafel. 
 
Particulier reglement goedgekeurd op 27.08.2022 onder het nummer 
B.W.2022.034.2708 door Jos Goessens voor de VAS sportcommissie.  Aantal blz. : 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


