
 

De Royal Automobile Club de Spa terug in het 
Belgian Rally Championship met de Rally of Bertrix! 

 

Van een verrassing gesproken: de bekende organisator van de Legend Boucles @ Bastogne, 
de grootste rally voorbehouden aan historische voertuigen, die in de winter plaatsvindt, zal in 
2023 ook een wedstrijd op poten zetten voor het Kroon-Oil Belgian Rally Championship. De 
Royal Automobile Club de Spa houdt immers een totaal nieuwe wedstrijd, de Rally of Bertrix, 
boven de doopvont.  

“Ik ga er geen doekjes om winden, maar het was niet echt een topprioriteit om aan onze 
kalender, die ook de meetings Spa Euro Race en het Racing Festival, op Circuit Spa-
Francorchamps omvat, naast de Balade des Legend Boucles Bastogne, nog een rallyproef toe 
te voegen”, legt Pierre Delettre in naam van de R.A.C. Spa uit. “Maar wij werden via 
burgemeester Mathieu Rossignol, door de gemeente Bertrix gecontacteerd om een moderne 
rally op het grondgebied van de gemeente in de provincie Luxemburg te organiseren. Bertrix 
maakt deel van het parcours van de Legend Boucles @ Bastogne uit. Het resultaat is een 
proef onder de auspiciën van de Royal Automobile Club of Belgium, voor moderne, maar ook 
oudere wagens. De kans om van het Kroon-Oil Belgian Rally Championship deel uit te maken, 
een kalender waarop in 2023 nieuwe manches zullen staan, konden wij niet laten liggen.”  

Concreet staat de Rally of Bertrix 2023 op de kalender op vrijdag 9 en zaterdag 10 juni, met 
op de eerste dag de technische en administratieve controle, naast de verkenningen en op 
zondag dan de sportieve strijd, met drie lussen van drie proeven. “We hebben voor een erg 
compact formaat geopteerd, wat beantwoordt aan wat de deelnemers vandaag in deze tijden 
wensen”, aldus nog Pierre Delettre. “Bovendien krijg je twee parallelle proeven, met de 
moderne wagens van het Kroon-Oil Belgian Rally Championship en de oudere wagens die de 
Rally of Bertrix Legend rijden, volgens de regels van de Legend Boucles @ Bastogne. Naast 
de categorie ‘Legend’ - Target Time -, zal er ook een categorie Challenger aan 80 km/u zijn 
en ook de categorieën ‘Classic 65’ en ‘Classic 50’ voor de liefhebbers van regularity staan op 
het menu. We gaan er zeker nog verder op ingaan, maar het doel is dus twee proeven te 
organiseren in één!” 

Wat betreft de gemeente Bertrix, daar verheugt men zich op de komst van het Kroon-Oil 
Belgian Rally Championship 2023. “We zijn al verbonden met de rally via de Legend Boucles 
@ Bastogne, waarvan sommige proeven op ons grondgebied worden georganiseerd”, aldus 
Mathieu Rossignol, burgemeester van Bertrix. “Sommige fans en deelnemers hebben 
herhaaldelijk het idee geopperd van een evenement in Bertrix en de gemeente heeft daarover 
nagedacht. Na een ontmoeting met Pierre Delettre en Eric Chapa stonden de neuzen in 



dezelfde richting en we zijn erg trots dat Bertrix op de kalender van het Belgian Rally 
Championship staat. Dit is een primeur voor de Provincie Luxemburg en alles zal in het werk 
worden gesteld om ervoor te zorgen dat alles perfect verloopt, met strikte regels en de 
permanente controle op de naleving van deze regels. Bertrix is een sportieve gemeente, met 
een dertigtal clubs in vele disciplines op haar grondgebied. Autosport heeft absoluut zijn plaats 
in dat aanbod, zowel wat betreft het sportieve aspect als voor de economische meerwaarde 
die zo’n event kan genereren. De aankondiging van de geboorte van de Rally van Bertrix zal 
vele fans, supporters en deelnemers verheugen. Het is aan ons om er voor de gemeente 
Bertrix een mooi evenement van te maken". 

Met de lancering van de Rally van Bertrix komt R.A.C. Spa tegemoet aan een jarenlange wens: 
een alternatief bieden voor de Legend Boucles @ Bastogne, maar dan in het zomerseizoen. 

“Bastogne blijft Bastogne, een evenement met een internationale reputatie, dat niet meer 
gepresenteerd hoeft te worden”, analyseert Pierre Delettre. “Met de Rally of Bertrix, gaan we 
in de zomer op een mooi en selectief parcours rijden. Als we het enthousiasme van de teams 
en crews uit de provincie Luxemburg zien, dan weten we dat dit initiatief voor Bertrix een 
succes moet worden. De R.A.C. Spa is bijzonder gelukkig om weer deel van het Belgische 
rallykampioenschap deel uit te maken en we wensen iedereen te bedanken die dit mede 
mogelijk maakt, in het bijzonder de gemeente.”  

www.racspa.be 

http://www.racspa.be/

