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Sezoens Regularity op 18.05.2019
Het wedstrijdverloop
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Dixit ...
Tim De Bruyne, winnaar Sezoens Regularity

De Sezoens Regularity was, na een sabbatjaar, weer terug op
de VAS kalender tot groot jolijt van enkele deelnemers. Niet
in het minst van vader Jurgen en zoon Tim De Bruyne. Twee
jaar geleden mocht de 14-jarige Tim namelijk al aan de zijde
van zijn vader op het zegepodium in Bocholt. Goede herinneringen dus.
Het aanhouden van regelmaat en het volgen van gemiddelde snelheden, daar gaat het in Regularity om. Jurgen en Tim De Bruyne
gingen goed van start op de Toyota Celica GT. Zij hielden gelijke tred
met een exemplaar uit een ander tijdperk, de MR2 van Stephanie
en Elien Dierckx. Na dat goede begin was het voor de teams zaak
de regelmaat erin te houden. Aan de kop van de proeven wisselden
de deelnemers elkaar af: Seppe Verstegen en Moustache routinier
Bram Babeliowsky, VAS veteraan Benny Nuyts, de Van Rijckevorsels,
oud-winnaars, Sclipteux en Marc Andre, Copmans en Beyers… Geen
geringe tegenstand maar Jurgen en Tim De Bruyne hadden ook nog
twee bijkomende ritzeges in de mouw zitten en bleven standvastig aan de leiding van het klassement van proef 1 tot proef 10! De
tweede plaats was voor de zussen Stephanie en Elien Dierckx, die
hiermee hun beste resultaat in regularity laten noteren. De derde
positie was dan weer voor oud-gediende Gilbert Verstraeten en co
Jean-Marc Piret. Vader en zoon Paul en Sander Van den Wyngaert
doen met een vierde plaats op de VW Corrado 16v echter de beste
zaak in het kampioenschap.

“We startten zaterdagmorgen zonder veel
ambitie want onderweg
naar Bocholt merkten
we dat we de nodige apparatuur en onze tabellen vergeten waren om
een goede regularity te
rijden. Gelukkig waren
de regularity opdrachten redelijk eenvoudig,
in tegenstelling tot sommige andere wedstrijden, waar het soms een
beetje op mijn examen
wiskunde lijkt…”
“Na enkele RT’s stonden we onverwacht aan de leiding. We bleven
gewoon verder rijden met de nodige aandacht voor de chrono, maar
ook de funfactor werd niet vergeten. De handrem werd dus veelvuldig gebruikt op de Maaskiezel! De rest van de wedstrijd hebben we
hetzelfde tempo kunnen aanhouden en haalden we de overwinning
binnen. Tot nu toe waren we voorstander van meerdere tijdsopnames
per RT, zoals met de transponders. Maar we hebben nu gemerkt dat
het ook lukt met enkel de finishtijd die in rekening gebracht wordt.
Voor de rest van het kampioenschap hebben we nog geen zekerheid.
Waarschijnlijk zullen we alleen nog in de Regularity van Zuid-Limburg
aan de start komen.”
Gilbert Verstraeten, 3de in de Sezoens Regularity
“Het waren vooral de foutjes
in het begin van de wedstrijd die ons de das hebben
omgedaan. Maar daarna
hebben we een goede en
regelmatige wedstrijd gereden. Jean-Marc is daarin
zeer secuur. Hij noteert
gemiddelden, afstanden en
snelheden en hij controleert
ook alles dubbel met wat de
instrumenten weergeven!”
Fotografie : Debeck Johan, Vandezande Ronny
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Organisatie

RT Moustache

Datum

18 mei 2019

Overzicht:

2de manche van het VAS Regionale kampioenschap Regualrity. De wedstrijd komt eveneens in
aanmerking voor het PAK provinciaal kampioenschap van Limburg 2019.

Deelnemers: 35, geklasseerd: 35
Meteo:

bewolkt en wisselvallig

Parcours:

223 km verdeeld in 10 regelmatigheidstrajecten

Koplopers

Van RT 1 tem RT10: Jurgen en Tim De Bruyne
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De Bruyne J - De Bruyne T		
Dierckx E - Dierckx S		
Verstraeten G - Piret JM		
Van Den Wyngaert - Van Den Wyngaert
Gillard M - Schmitz R		
Meeus P - Meeus A		
Sohier P - Verhoest B		
Van Den Bogerd - Van Den Bogerd
De Wolf S - Cole J		
Verhaeghe S - Verhaeghe D		
Jaeken H - Vandormael A		
Hendrickx P- Wagemans P		

De Bruyne-De Bruyne

De Wolf-Cole

Verstegen-Babeliowsky

Dierckx-Dierckx

Roobrouck-Roobrouck

Jadoul-Vanoppen
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