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De Houtlandslalom wordt ingericht door Autoclub Noordzee vzw op 24 september 2017 en zal 
plaatsvinden te Torhout, industriezone Ambachtstraat  (GPS-coördinaten: N 51° 04’36.64” ; O  3° 
06’21.82”). 
 
A. PROGRAMMA 
 
TIMING 
15.07.2017 08u00  Verschijning van het reglement en opening van de inschrijvingen 
21.09.2017 20u00  Afsluiting van de voorinschrijvingen 
24.09.2017  
 
Documentencontrole   

08u30 – 09u50 Wedstrijdcentrum, Bossuyt nv, Ambachtstraat 3, 8820 Torhout 
09u50  Sluiting van de administratieve controle 

Technische Controle 
08u35 - 10u00 ter hoogte van startzone, Ambachtstraat, 8820 Torhout  
10u00  Sluiting van de technische controle 

Andere 
09u30 - 10u45  Verkenningen te voet 
10u30  Affichering van de lijst ‘Deelnemers toegelaten tot de wedstrijd’ 
11u00  Start van de eerste wagen voor de eerste reeks 

Uitslagen Wedstrijdcentrum: Bossuyt nv, Ambachtstraat 3, 8820 Torhout 
  Officiële uitslag, 30 minuten na aankomst laatste deelnemer 
  Definitief officiële uitslag, 30 minuten na officiële uitslag  
  Prijsuitreiking, 30 minuten na de definitief officiële uitslag 
Permanentie 
Vóór de wedstrijd Autoclub Noordzee vzw 

Vuntestraat 13, 9690 Kluisbergen 
GSM: 0486 73 03 83 
Email:  info@autoclubnoordzee.be 
Internet: www.autoclubnoordzee.be 
 

Tijdens de wedstrijd Bossuyt nv, Ambachtstraat 3,   8820  Torhout 
 
B. ORGANISATIE  
 
De Houtlandslalom komt in aanmerking voor volgende kampioenschappen 2017:  

• Regionaal: VAS kampioenschap  
• Provinciaal: PAK West-Vlaanderen, PAK Oost-Vlaanderen, PAK Vlaams Brabant, PAK 

Antwerpen en PAK Limburg 
  
Art. 1. 2 Inrichtende club 

Autoclub Noordzee vzw 
Vuntestraat 13, 9690 Kluisbergen 
GSM: 0486 73 03 83 
Email:  info@autoclubnoordzee.be 
Internet: www.autoclubnoordzee.be 
 

 
Art. 1. 3 Officials van de wedstrijd 
Wedstrijdleiding 
Wedstrijdleider Stephan Sobry lic. 2017/344 
Adjunct-wedstrijdleider Thijs Sobry  lic. 2017/386 
Secretaris Tom D’hoore lic. 2017/374 
Hoofd Veiligheid Pieter D’hoore lic. 2017/298 
Relatie deelnemers Pieter D’hoore lic. 2017/298 
Tijdopname  Georges Degroote 
Rekenbureel   nader te bepalen  

 
 

mailto:info@autoclubnoordzee.be
http://www.autoclubnoordzee.be/
mailto:info@autoclubnoordzee.be
http://www.autoclubnoordzee.be/
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College van sportcommissarissen VAS 
Voorzitter Dick De Vylder lic. 132 
Leden Karel Vandoorn lic. 141 
  
 
Technische commissarissen VAS: 
Verantwoordelijke   Herman Oliviers lic. 217 
Leden Philippe Vande Casteele lic. 208  
   
 
C. BIJZONDERE BEPALINGEN 
 
Art. 2  Beschrijving / omschrijving. 
De Houtlandslalom wordt verreden op het industrieterrein Ambachtstraat en  Atelierstraat in 
Torhout over een lengte van 1800 meter in één ronde. Er worden minimum 3 ronden gereden. 
 
Art. 3  Inschrijvingen. 
De aanvraag tot deelname moet volledig INGEVULD en ONDERTEKEND toekomen en dit UITERLIJK 
op 21 september 2017 om 20.00 uur op volgend adres:  

Autoclub Noordzee vzw  
Vuntestraat 13, 9690 Kluisbergen 
Email:  info@autoclubnoordzee.be 

 
De inschrijving kan ook online gebeuren op de website www.autoclubnoordzee.be  via het 
tabblad “Slalom”. 
Inschrijvingen gebeuren vooraf en dit tot maximum 3 dagen voor de wedstrijd.   De inrichter maakt 
voorafgaand aan de wedstrijd een lijst met opsplitsing van de deelnemers ingeschreven vóór of na 
deze datum. 
Deelnemers die inschrijven na 21 september 2017 om 20.00u ( = minder dan drie dagen) betalen 
een boete van € 10,00.   Maximum 80 teams / deelnemers worden toegelaten tot de start.  Prioriteit 
zal gegeven worden aan de vooringeschreven deelnemers. Indien de maximale bezetting nog 
niet is bereikt, kan men de dag van de wedstrijd nog inschrijven. Deelnemers dienen in het bezit te 
zijn van een geldige VAS- of ASAF-vergunning.  
Er kan een dagvergunning aangevraagd worden bij de sportcommissarissen (30,00€). Gelieve 
hiervoor een medisch attest van de huisarts mee te brengen. 
 
Art. 4  Inschrijvingsrecht, starttoelating, verzekering. 

a. Inschrijvingsrecht 
- € 30,- (€ 25,- voor promochallenge) bij vóórinschrijving tot 21 september 2017. 

Betaling kan op rekeningnummer IBAN BE 28 0016 7254 3920 met vermelding van 
namen deelnemer(s) en “Houtlandslalom 2017”. 

- € 40,- (€ 35,- voor promochallenge) bij inschrijving  na 21 september 2017  
- € 40,- (€ 35,- voor promochallenge) bij inschrijving  de dag zelf aan de 

inschrijvingstafel. 
  
b. Starttoelating 
De dienstdoende Sportcommissaris zal aan elke deelnemer de starttoelating pas 
afleveren nadat de verzekeringspremie en de bijdrage in de werkingskosten van de 
federatie (VAS vzw) zijn vereffend: 
- starttoelating : 15,00€ 
- starttoelating promochallenge : 10,00€ 
Deze som is contant en in gepast geld te betalen bij de documentencontrole aan 
de aangestelde Sportcommissaris. Voor het innen van de verzekeringspremie 
handelt de dienstdoende Sportcommissaris als mandataris van de 
verzekeringsmaatschappij, via de verzekeringsmakelaar, en voor het innen van de 
bijdragen aan VAS als gemandateerde van de federatie. 

mailto:info@autoclubnoordzee.be
http://www.autoclubnoordzee.be/
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c. Verzekering  
Verzekeringsmaatschappij AXA BELGIUM NV - polisnummer 700558685 57/2017 
 

Art. 10  Tijden en tussenstanden – Officieel uithangbord 
Het uithangbord bevindt zich in het wedstrijdcentrum.  
 
Art. 16  Eindnazicht 
Eventuele eindnazicht:  

• Gewoon nazicht in gesloten wagenpark  
• Ontmanteling in garage B&T Autoservice, Atelierstraat,  8820 Torhout 

 
Art. 18  Prijzen en bekers 
Bekers/trofeeën worden volgens de VAS-voorschriften voorzien voor  

• de eerste drie algemeen,  
• de eerste drie per klasse,  
• de eerste drie dames,  
• de eerste renstal,  
• de eerste drie Promo-challenge. 

 
Art. 20  Varia 
Betaling van de inschrijvingen kan via de rekening van Autoclub Noordzee  
IBAN BE 28 0016 7254 3920 (zie ook art. 3 en art. 4 van dit particulier reglement) of met CONTANT en 
GEPAST GELD bij de documentencontrole.  
 
Dit bijzonder wedstrijdreglement is gebaseerd op het standaardreglement slalom. Voor het 
volledige sport-, technisch en standaardreglement, zie VAS sportreglementen en de officiële 
mededelingen 2017. 
 
 
 
Bijzonder wedstrijdreglement goedgekeurd op 06.07.2017 onder het nummer B.W.2017.032.0607 
door Jos Goessens voor de VAS Sportcommissie.  Aantal blz. : 3. 
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BIJLAGE 1:  Routeplan – wegbeschrijving naar Ambachtstraat, industriezone Noord zone E 
(zie ook bewegwijzering) 

 
  GPS-coördinaten:  N 51° 04’36.64” 
     O  3° 06’21.82” 
 
 
E403 afrit Torhout,  
2de rondpunt richting Roeselare (Noordlaan) nemen,  
dan 1ste straat rechts (aan Infrax - Industrielaan),  
1ste straat rechts (Ambachtstraat), aankomst servicezone. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER – BULLETIN D’ENGAGEMENT 
6de Houtlandslalom, Torhout 24 september 2017 

 

 

 
VOORKEURNUMMER 
N° PREFERE 

 

 
DEFINITIEF NUMMER 
N° DEFINITIF 

 
 
  

 
VOLLEDIG in drukletters ingevuld terugsturen of faxen naar:    Autoclub Noordzee vzw 
COMPLETEMENT remplis en majuscule à envoyer:             Vuntestraat 13, B-9690 Kluisbergen  
                   E-mail : info@autoclubnoordzee.be 

 

PILOOT / PILOTE 
 

Naam / Nom: …………………………………………………………………………………….  leeftijd / âge ….………… 

Adres / Adresse: …………………………………………………………................................................................................................................................... 

Postcode / Code postale: ……………… Gemeente / Commune: ……………………………………………...............………..........… 

Tel / GSM ……………………   Fax ……………………  e-mail ……………………………………………………...............................................… 

Rijbewijs / Permis de conduire, type: .......... Nummer / Numéro: ……………………………………...............…………...........… 

Vergunning / Licence, type: …… Provincie / Provence: ………………….   Nummer / Numéro: ….………….........................…..... 

Renstal / Ecurie: ...................................................................................................................................................................... ............... ............... ............ 

○ Deelnemer Promochallenge:  ja - oui   /   neen - non 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COPILOOT / CO-PILOTE 
 

Naam / Nom: …………………………………………………………………………………….  leeftijd / âge ….………… 

Adres / Adresse: …………………………………………………………................................................................................................................................... 

Postcode / Code postale: ……………… Gemeente / Commune: ……………………………………………...............………..........… 

Tel / GSM ……………………   Fax ……………………  e-mail ……………………………………………………...............................................… 

Rijbewijs / Permis de conduire, type: .......... Nummer / Numéro: ……………………………………...............…………...........… 

Vergunning / Licence, type: …… Provincie / Provence: ………………….   Nummer / Numéro: ….………….........................…..... 

Renstal / Ecurie: ...................................................................................................................................................................... ............... ............... ............ 

○ Deelnemer Promochallenge :    ja - oui   /   neen - non 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WAGEN / VOITURE 
 

Merk / Marque: …………………………………          Type: ………………………………  cc: …………………………. 

Divisie / Division: ………………………………  Klasse / Classe: …………………… 

Prékeuring / Pré-controle,  ja - oui   /   neen - non Nr. Boekje / N° Carnet: ………………...………….. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANDERE PILOTEN (max 3) OP DEZE WAGEN / AUTRES PILOTES (max 3) SUR LA VOITURE 
 

Naam /Nom: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…….…….…….…. 
Naam /Nom: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…….…….…….…. 
Naam /Nom: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…….…….…….…. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De deelnemers, bestuurders en/of hun rechthebbende zien af van elk verhaal dat zij zouden kunnen uitoefenen tegen de inrichters, alsook van elke burgelijke of 
strafrechtelijke vervolging tegen de inrichters en aangestelden van de wedstrijd,NSK,VAS,ASAF,PAK,CSAP en andere deelnemers. Ondergetekende verklaart kennis te 
hebben genomen van het reglement, haar bijlagen en het bijzonder wedstrijdreglement. 
Par le fait de sa participation, le concurrent et/ou pilote s’adstiendra de toute poursuite en justice contre la CSN,ASAF,VAS,CSAP,PAK, les organisateurs, le comité 
organisateur, leurs préposés ainsi tout autre concurrent. Je m’engage à participer et déclare avoir pris connaissance des réglements en vigeur. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “GELEZEN EN GOEDGEKEURD” gevolgd door handtekening / Signature, précedées par “LU ET APPROUVE” 
 

Piloot / Pilote: ……………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Copiloot / Co-pilote: ……………………………………………………………………………………………………….……… 

mailto:info@autoclubnoordzee.be
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