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Gapersrit op 12.11.2022 
	 q	 voorbeschouwing
	 n	 nabeschouwing

De Gapersrit, een organisatie van het kleine RPR (Rallypodium 
& Reporting), met de steun van Scuderia Vervica, kondigde op 
zaterdag 12 november al de eindsprint aan in het Rittensport-
kampioenschap. In en om het West-Vlaamse Wervik werd er 
slag geleverd in de diverse categorieën en hoopten de titelaspi-
ranten om goede zaken te doen.

In de instapklasse Recrea kregen we een ietwat vreemde wedstrijd 
met een eerder ongewoon podium. Opvallend: vele toppers en gerouti-
neerde deelnemers gingen vlot in de fout, met onder hen puntenleiders 
Goossens en Van Acker, die te veel controles misten. Dat gaf de gele-
genheid aan Simon en Thierry Platteau, die het trouwens steeds goed 
doen in de Gapersrit, om zich met de eerder recente Peugeot 208 uit 
2007 naar de winst te rijden na een gelijk opgaande strijd met Ludwig 
Onraedt en Bart Vandenameele op de oudere Ford Escort uit 1972. Die 
moesten met net iets teveel gemiste controles en op tijd uiteindelijk de 
duimen leggen. De derde podiumtrede was dan weer voor een ander 
West-Vlaams duo met Yves Coudron en Kenny Deroo op de eerbied-
waardige Porsche 911.

In de klasse Touring woedde de strijd volop. Valentin Charlet, de jonge 
Franse navigator, zat ditmaal zelf aan het stuur van zijn Renault Twingo 
RS Gordini, en werd bijgestaan door ervaren rot Bjorn Clauw. Ze dien-
den na het eerste deel het voordeel te laten aan Jelle De Cnodder en 
Jonathan Huysmans op de vertrouwde Citroën C4. Die leverden een 
quasi foutloos rittenblad in, maar na een razend spannend tweede deel 
gaven noch Charlet-Clauw, noch De Cnodder-Huysmans elkaar geen 
duimbreed toe. Met evenveel gemiste controles, en eenzelfde resultaat 
op tijd werd, zoals het VAS reglement stipuleert, de beslissing gebracht 
door de eerste tijdscontrole van de wedstrijd...en daar haalden Charlet 
en Clauw het voordeel. De derde plaats in de klasse ging naar Rudi 
Verhaeghe en Jurgen Mortelé op de Smart ForTwo, die na het eerste 
deel nog leken te gaan aanklampen maar dan in deel 2 toch teveel 
controles misten.

De klasse Expert, voor de echte specialisten, was dun bezaaid, maar 
dat is geen uitzondering. Net als het gekende feit dat de foutenlast in 
deze moeilijke klasse geregeld ook zwaarder weegt. De lat, die werd 
gelijk heel hoog gelegd, met Guy Agten en Dominiek Seynaeve die met 
de Nissan Silvia op het tussenpunt zich aanmeldden met slechts negen 
punten op gemiste tijdscontroles en zo al een mokerslag uitdeelden 
aan de concurrentie die werd gevormd door Johan Vanhecke en Bert 
Werniers op de Volvo. Die pakten in deel 1 al 46 punten en gingen 
vervolgens de mist in toen de wedstrijd zich verder ontwikkelde. Ze 
moesten genoegen nemen met de derde plaats terwijl de broers Bart 
en Bjorn Buysse met de BMW zich naar een mooie tweede plaats kon-
den hijsen. Opvallend, de vijf ingeschreven teams in Expert kwamen 
allen van de Tieltse Automobielclub (TAC)!

Er wachten nu nog de Sinterklaasnocturne en de Nachtravenrit in de-
cember, dus er is binnen het Rittensportkampioenschap nog helemaal 
niets beslist. Temeer omdat de deelnemers nog een schrapresultaat 
mogen inbrengen. Benieuwd naar het vervolg!

Het wedstrijdverloop Dixit ...

Patick Rosiers, organisatie Gapersrit

“Het eerste deel werd aangevangen in 
mooi, mistig herfstweer. Misschien is dat 
de reden dat toch heel wat mensen met 
open ogen in een aantal valletjes zijn ge-
trapt. Buiten een valse stempelcontrole en 
drie scherprijders waren het vooral duide-
lijk opgestelde letters die werden gemist. 
In Expert zat er een mooie val, die gebruik 
maakte van een typisch Franse verkeers-
situatie. Over de wedstrijd ben ik zeer te-
vreden. Alles is goed verlopen, zonder inci-
denten en discussies en uiteindelijk kregen 
we in alle klassen een zeer correcte uitslag. 
Als nieuwigheid hadden we dit jaar trou-

wens van GEO Dynamics voor alle deelnemers een GPS tracker ver-
kregen. Dat is handig voor het inbouwen van slow zones en bovendien 
konden we perfect zien waar deelnemers zich bevonden. Zo konden we 
een aantal “verloren” gereden teams weer op de juiste weg zetten. Bo-
vendien is het ook handig bij het aanvragen van de toelatingen, want 
overheden weten dan dat iedere deelnemer wordt gevolgd. We gaan 
er steeds op vooruit. De laatste twee edities vind ik dan ook onze twee 
mooiste edities, getuige een mooie score van de VAS sportcommissie.”

Uitslag

Recrea
 1.  Platteau Simon-Platteau Thierry Peugeot 208 61
 2.  Onraedt Ludwin-Vdameele Bart  Ford Escort 70
 3.  Coudron Yves-Deroo Kenny Porsche 911 102
 4.  Hoirelbeke M-Hoirelbeke S  Citroën DS3 104
 5.  Vancayseele Rik-Deraedt Kurt  Leyland Mini S 124

Touring
 1.  Charlet Valentin-Clauw Bjorn  Renault Twingo RS 46
 2.  De Cnodder Jelle-Huysmans J  Citroën C4 46
 3.  Verhaeghe Rudi-Mortele Jurgen  Smart FroTwo 86
 4.  Thevelin Helene-Dupont Guy  Ford Focus 109
 5.  Aarts Staf-Aarts Bram  Fiat Rally Coupé 147

Expert
 1.  Agten Guy-Seynaeve Dominiek Nissan Silvia 106
 2.  Buyse Bart-Buyse Björn    BMW 315 134
 3.  Vanhecke Johan-Werniers Bert  Volvo 360 140
 4.  Seynaeve A-V.overschelde N   Opel Mokka 212
 5.  Coussee Patrick-Himpe Jan  BMW 2002 Tii 532

Fotografie : Devos Franky, Felhoen Geert



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

Organisatie RPR i.s.m. Scuderia Vervica
Datum 12 november 2022
Overzicht  3de manche van het VAS Rittensportkampioenschap 

2022 en de diverse provinciale kampioenschappen 
(PAK)

Deelnemers aan de start: 48 geklasseerd:48
Meteo mistig, fris herfstweer
Parcours geheim traject van ongeveer 110 km in de wijde om-

geving van Wervik, verdeeld in twee delen met start 
en aankomst aan De Knippelaar in Kruiseke

Leiders Recrea:  deel 1 tot finish: Platteau S.- Platteau T.
 Touring:  deel 1: De Cnodder-Huysmans; 
  deel 2 t.e.m. finish: Charlet-Clauw
 Expert:  deel 1 tot finish: Agten-Seynaeve

Wedstrijdanalyse Tussenstanden

Recrea
 1 Goossens Jurgen Van Acker Ann 135
 2 Hoirelbeke Maarten Hoirelbeke Stefaan 133
 3  Van Den Bogerd Tasha 78

Touring
 1 De Cnodder Jelle Huysmans Jonathan 144
 2 Claas Marcel  117
 3 Aarts Staf  Aarts Bram 96

Expert
 1 Agten Guy Seynaeve Dominiek 145
 2 Seynaeve Anja Vanoverschelde Nick 135
 3  Dupont Olivier 97

De winnende teams geflankeerd door burgemeester Casier

Platteau Simon-Platteau Thierry Charlet Valentin-Clauw Bjorn Agten Guy-Seunaeve Dominiek

Een leuke babbel hoort er steeds bij ...

... en daarna met z’n allen de mist in !


