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Hemicuda opent het VAS Rittensport seizoen
Sedert enkele jaren hebben de organisatoren van Autostal Hemicuda de rol overgenomen van openingswedstrijd van het
seizoen. Op vrijdag 6 januari 2017 wordt
alweer de 6de editie van de Tierenteynrit
ingericht, de openingswedstrijd van het
Vlaamse Rittensportseizoen en bijgevolg
ook de eerste wedstrijd van de Vlaamse regionale (VAS) autosportcompetitie
en opnieuw de eerste wedstrijd van het
nieuwe jaar in België!
Inrichter Autostal Hemicuda vzw blijft met
deze oriëntatierit voor auto’s dus de VAS kalender openen. De deelnemerslijst telt ondertussen al 38 deelnemers, verspreid over de
klassen Recreatie, Toerisme en Sport. De Tierenteynrit, geheel verreden volgens de VAS reglementen, op de openbare weg en overeenkomstig de
wegcode, bestaat uit 2 delen en voert de concurrenten over een goede 100 kilometer rondom Lauwe in
West-Vlaanderen. De organisatoren blijven de steun krijgen van de Gentse mosterdfabrikant Ferdinand
Tierenteyn (de verklaring ook voor de benaming van de rit) en leuk is dan ook dat bij de aankomst
de deelnemers een potje van de lekkere mosterd mogen ontvangen. De overgang tussen het oude en
nieuwe seizoen is te kort en het is dan ook onmogelijk om nu al een favoriet voor de overwinning aan te
duiden. Het mag worden verwacht dat de toppers van vorig seizoen ook nu weer op de voorste posten
zullen plaatsnemen. Veel gelegenheidsrijders
gebruiken deze rit eveneens als opwarmertje
voor het komende seizoen. Het is dus niet ongewoon om tussen de doorgewinterde rittensporters ook Classic adepten en rallyrijders te
zien.
Het wedstrijdcentrum ligt zoals steeds in het
Bockor café, op de Lauweplaats 10 te Lauwe.
Daar verwacht men de eerste deelnemer omstreeks 20u01 van start te zien gaan en het is
dan wachten tot 23u45 om de eersten terug
aan de finish te zien verschijnen.
Afspraak dus op 6 januari in Lauwe, voor de
start van een nieuw rittensportseizoen.
http://www.hemicuda.be
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