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Sinterklaas Nocturne op 03.12.2022 
	 n	 voorbeschouwing
	 q	 nabeschouwing

De competities op circuit, rally, slalom, regularity en 
zoveel meer zitten al in de 2022 archieven. Half Bel-
gië zit nagelbijtend voor de schermen voor de belang-
rijkste bijzaak ter wereld, gehouden in Qatar, maar de 
regionale autosport is nog altijd niet in winterslaap. 
Op zaterdag 3 december is er met de Sinterklaas Noc-
turne, de voorlaatste wedstrijd van het rittensportsei-
zoen.

Ja meneer, er zijn geen seizoenen meer... Het was een 
Classic wedstrijd die in januari 2022 de VAS regionale 
competitie op gang trok. Ondertussen is de Sint bijna 
in het land en dendert het rittensportseizoen nog lus-
tig door. De voorlaatste rit, de 6de uitgave van de Sin-
terklaas Nocturne, is een organisatie van de Mechelse 
Automobiel Klub. De wedstrijd, een goede 100 kilome-
ter verdeeld in twee delen, vertrekt en eindigt aan de 
sporthal in Putte. Het drukke Mechelen wordt wat ver-
meden, maar ook de rand is mooi en de moeite waard.

Honderd wagens zullen er worden toegelaten. Of dat 
aantal ook zal gehaald worden, zo laat in het seizoen, 
dat is een open vraag. In ieder geval kunnen we ver-
wachten dat de toppers in de discipline en iedereen 
die een kampioenschapsambitie koestert, aanwezig zal 
zijn. Dan kijken we vooral in de richting van Jurgen 
Goossens en Ann Van Acker, co Tasha Van den Bogerd, 
eventueel met vader “Gonzo”, Maarten en Stefaan van 
Hoirelbeke, Jelle De Cnodder en Jonathan Huysmans, 
de puntenleiders in Touring, Marcel Claas, wellicht met 
Eddy Smeets, Staf en Bram Aarts, die al in de Classic in 
de prijzen vielen en dan uiteraard ook de kanshebbers 
in “expert” met Guy Agten en Dominiek Seynaeve, 
Nick Vanoverschelde en Anja Seynaeve, Guy en Olivier 
Dupont...

Of de goedheilige man, zoals al wel eens gebeurde, 
zelf aanwezig zal zijn in de kantine van de sporthal, is 
nog even afwachten…

SINTERKLAAS NOCTURNE

Wanneer zaterdag 3 december 2022
Wie MAK vzw, Mechelbaan 326, 2580 Putte
Wat wedstrijd meetellende voor het VAS regi-

onale kampioenschap Rittensport en voor 
de diverse provinciale kampioenschappen 
(PAK)

Waar Start en aankomst aan de Sporthal Klein 
Boom, Mechelbaan 604 in Putte, waar om 
19u01 de eerste wagen van start zal gaan. 
De vroegste finishers worden verwacht om-
streeks 23u40.

Info Roger Wuyts, 0495 52 04 29, 
 e-mail: roger@makhcc.be

Dit is Putte

We betwijfelen het of er “Putse 
Ridder” zal worden geserveerd in 
de sporthal. Maar dat is het eigen 
gebakje van de gemeente: een 
rond koekje met een lekkere vulling en bovenop een 
laag chocolade met de beeltenis van een Pitsemburg-
se ridder. Het is een manier om kennis te maken met 
Putte gelegen halfweg Mechelen en Heist-op-den-Berg. 
Men vindt in documenten van omstreeks 1008 Putte 
terug onder de naam Badfride, of Befferen, omdat de 
“Hoofdbank van Befferen” er recht zou hebben gespro-
ken. De uiteindelijke naam is een overblijfsel van een 
resem aan benamingen als Wavre St. Nicolay, Sint-
Niklaas-Waver, De Sancto Nicolao De Puteo en Putte 
Sancti Nycholai tot uiteindelijk de naam Putte alleen 
overbleef. Het oude gemeentehuis 
van Putte, gelegen achter de Sint-
Niklaaskerk is het toonbeeld van een 
lange en rijke geschiedenis waarin 
de ridders van de Commanderij van 
Pitzemburg in Putte kwamen ja-
gen. Dit waren Hospitaalridders van 
Onze-Lieve-Vrouw-der-Teutonen in 
Jeruzalem, een christelijke orde uit 
de periode van de kruistochten. Zij 
richtten er het “jachtslot” op. Voor actie zoekt men te-
genwoordig het amper twee kilometer verder gelegen 
Mechelen op, al vergeet men wel eens dat tot de jaren 
negentig van de vorige eeuw, Putte een gekend uit-
gangscentrum was, met een keure aan discotheken.
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Tussenstanden
na 3 wedstrijden met nog 2 te gaan

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


