PERSINFO
Vlaamse
Autosportfederatie

15.11.2022

Persdienst van de
Vlaamse Autosportfederatie
Tjen Carlens
+32475464636
tjen@vas.be

www.vas.be

Regularity Zuid-Limburg op 13.11.2022
Het wedstrijdverloop
In de rand van de Rally van Zuid-Limburg was er ook de
slotmanche van het VAS Regularity kampioenschap. De
deelnemers reden er hun eigen wedstrijd en ... er was
nog een titel te begeven.
Ook de Regularity deelnemers
konden mee profiteren van
het zeer zachte en aangename
herfstweer dat ons land tegenwoordig kenmerkt. Het zorgde
na de ochtendkoude voor een
goede zichtbaarheid, aangename temperaturen tussen weelderig fruit en zelfs voor wegen
die er zeer droog en goed bijlagen, wat herfstbladeren hier en
daar niet te na gelaten.
De wedstrijd zelf, die gaat over regelmaat. De deelnemers
krijgen tabellen mee en dienen over een afgesloten parcours,
namelijk de klassementsproeven van de rally, de aangegeven
gemiddelde snelheden ten alle tijde aan te houden. Op tijd vertrekken en zich aanmelden en een rigoureuze discipline in het
aanhouden van een bepaalde snelheid over soms maar enkele
honderden meters, is primordiaal. Het is een oefening op zich.
Sander en Paul Van den Wyngaert (VW Corrado) openden perfect in de eerste ronde van de wedstrijd en na een eerste passage over Gelmen, Kerkom en Borlo meldden zij zich aan als
de voorlopige leiders, voor Peter Binnemans en Raf Janssens
(Opel Astra GSi). Maar de kansen gaan in dit soort regelmatigheidswedstrijden steeds mooi over en weer. Zo zagen we in het
tweede deel Mario Varrewaere en Pablo Cracco (Porsche 944)
als besten terugkeren naar de service.
Belangrijk voor het kampioenschap waren de posities van Sander en Paul Van den Wyngaert met de VW Corado zestienklepper, en die van Filip Dierckx en Bas Stessens met de BMW E30.
Zoon Sander en vader Paul Van den Wyngaert haalden dan
wel het eerste deel van de wedstrijd binnen, maar Dierckx en
Stessens verweerden zich nog met de beste score in de derde
ronde, terwijl de Van den Wyngaerts zich daar moesten tevreden stellen met een vierde plaats. Maar het was hun regelmaat en het betere resultaat in het tweede deel die tenslotte de
doorslag zouden geven. Na de eindafrekening waren het dan
ook Sander en Paul Van den Wyngaert die als winnaars over
het podium mochten, voor Patrick en Ari Meeus (Ford Sierra)
en voor de Nederlandse bezoekers Sam en Jeroen Engels, op
de Daf 55 aan de slag onder daglicentie. Het betekende ook dat
het Van den Wyngaert duo na 2018 en 2019, voor de derde opeenvolgende keer hun titel in de Regularity konden verlengen.
Door hun goede tweede plaats schoven vader en zoon Meeus
nog door naar het vicekampioenschap. De tandem Dierckx en
Stessens kwam in Gingelom niet verder dan de negende positie
en vallen in het kampioenschap terug naar de derde eindplaats.

q
n

voorbeschouwing
nabeschouwing

Dixit ...
Paul Van den Wyngaert, met zoon Sander
winnaars in Zuid-Limburg en VAS kampioenen 2022
“Het is normaal dat in dit
soort wedstrijden er veel
schommelingen zijn aan de
kop. Zeker voor de geroutineerde mensen die het kampioenschap rijden. Een afwijking van enkele tienden kost
algauw een hele hoop punten. Maar het is de regelmaat
die telt. In deel 2 maakten
wij ook enkele foutjes, omdat we correcties maakten op
een verkeerde tijd in de eerste ronde, en dus werden we daar
maar vierde. Het feit dat we geen beschikking hadden over de
uitslagen van de proeven maakte dat we eigenlijk blind reden.
Maar dan is het van belang dat je altijd maar probeert zo dicht
mogelijk bij het gemiddelde te zitten. Het feit dat we na de
vorige editie gevraagd hadden niet meer met het nummer 1 te
rijden, bezorgde ons problemen. De organisatie gaf ons deze
keer het laatste wedstrijdnummer, maar dat had tot gevolg dat
de nulwagen van de Historics, die uiteraard op snelheid reed,
ons telkens weer bijhaalde en aanmaande om sneller te gaan.
Dat konden wij dus niet doen en dat gaf wel enige stress. Uiteindelijk klaarden we het uit na overleg met de organisatie.
Ook het hanteren van de tabellen, iets waar men hier naar
terug grijpt, is niet echt ons ding. Het resultaat is uiteindelijk
hetzelfde dan wanneer je een apparaat gebruikt maar het is
gewoon meer werk voor de co-piloot. Eind goed, al goed en zo
worden we voor het derde opeenvolgende jaar, met twee jaar
Corona onderbreking, toch weer kampioen. Ik kijk nu al uit
naar het volgende seizoen!”

Wedstrijdanalyse
Organisatie
Datum
Overzicht
Deelnemers
Meteo
Parcours
Koplopers:

Topspeed Rally Club Haspengouw (TRCH)
13 november 2022
4de en laatste manche van het regionale kampioenschap Regularity van de VAS 2022, ook meetellende
voor diverse provinciale kampioenschappen (PAK)
gestart 29, gefinisht 28
aangenaam en droog herfstweer
wedstrijd over 180,22 kilometer met vertrek en aankomst in Gingelom (Industriezone) en passages over
de proeven Gelmen, Kerkom en Borlo.
deel 1 t.e.m. finish Sander en Paul Van den Wynaert

Zoals steeds een gezellige drukte op
het servicepark in Gingelom

Uitslag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vd Wyngaert S - Vd Wyngaert P.
Engels J. - Engels S.
Meeus P. - Meeus A.
Maertens - Verbeeck
Verhaeghe - Vermarckr
Binnemans - Janssens
Dethier - Damen
Varrewaere - Cracco
Dierckx - Stessens
Vrachten - Keymis

Volkswagen Corrado
Daf 55
Ford Sierra
Opel Kadett
Audi Coupe
Opel Astra GSI
Opel Kadett
Porsche 944
BMW E30 325i
Honda CRX

1.40
1.65
2.34
2.35
2.36
2.55
2.61
2.65
3.12
4.32

Engels-Engels

Bogaerts-Bogaerts

Bulen-Bulen

Dezitter-Dezitter

De Bie-Van Heyste

Verhaeghe-Vermarcke

Alenteyns-Alenteyns

Dierckx-Stessens

Nuyts-Vanderlogt

Varrewaere-Cracco

Jansen-Hulshagen

Lambrechts-Uyttebroek

Vader en zoon Van den Wyngaert,
winnaars in Gingelom maar tevens laureaat
van het VAS kampioenschap 2022

Eindstand kampioenschap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vd Wyngaert S-Vd Wyngaert P
Stessens Bas
Meeus Patrick-Meeus Ari
Verhaeghe S-Vermarcke N
Verstraeten Gilbert
Vrachten Guy-Keymis Bart
Sels Herman-Verheyen Laurent
Alenteyns Bart
Nuyts Benny
Poels Kenneth

VW Corrado 16V
BMW 325i
Ford Sierra
Audi Coupe
Opel Kadett C
Honda CRX
Opel Calibra
Ford Sierra
Ford Sierra
Subaru SRX

147
125
117
113
98
94
93
91
86
82

Fotografie : Debecq Johan, Devos Franky, Vandezande Ronny

Persbericht zonder reglementaire waarde. Uitslagen ten informatieve titel.
De officiële uitslag verschijnt op www.vas.be

