
 

 
Het hartverwarmende verhaal van de Legend Boucles @ 

Bastogne 2022 
 

 Renaud Verreydt toch aan de start!  
  
Pierre Delettre en zijn trouwe medewerkers hadden het aangekondigd tijdens de 
persconferentie van de Legend Boucles @ Bastogne 2022: de deadline van de 
inschrijvingen werd met enkele dagen uitgesteld en dus was een laatste verrassing 
mogelijk! En het is een hartverwarmend verhaal dat vandaag, maandag, een gunstige 
afloop kende: Renaud Verreydt, drievoudig winnaar van de Boucles de Spa, zal dan toch 
aan de start van de Legend Boucles staan, slechts enkele dagen nadat hij had 
aangekondigd dat hij een nieuwe strijd tegen zijn ziekte was begonnen...  
 
Nog maar enkele dagen geleden kreeg het team van de Royal Automobile Club de Spa het 
droeve nieuws dat Renaud Verreydt zijn gezondheidstoestand opnieuw minder positief was. 
Hij bevestigde dat hij binnenkort een operatie zou moeten ondergaan, maar beloofde de vele 
fans ook dat hij zo snel weer met zijn BMW M3 E30 of Ford Escort MK1 zou aantreden.  
 
De ontelbare steunbetuigingen die de bekende rallyrijder ontving, hadden een totaal 
onverwacht effect, want afgelopen vrijdag nam hij contact met Pierre Delettre op om te weten 
of hij nog aan de Legend Boucles kon deelnemen!  
 
“En een echte race tegen de klok is toen voor ons begonnen, doet Pierre Delettre het verhaal. 
“En dat gold zowel voor Renaud als voor ons. Ik voelde dat iedereen om me heen bereid was 
hard te werken om Renaud's aanwezigheid mogelijk te maken. De nationale federatie was 
betrokken bij het administratieve proces en deze maandagmiddag werd het nieuws bevestigd: 
Verreydt zal aan de start van de Legend Boucles staan. Gezien de situatie denk ik dat hij een 
uitzonderlijke en ongekende steun van het publiek zal krijgen! De afgelopen dagen hebben we 
gehoopt dat een van de laatste projecten voor komend weekend zou worden gerealiseerd. De 
aankondiging van Renaud's aanwezigheid is in feite veel meer dan dat! Het is een verhaal 
zoals wij dat graag brengen, een typisch 'Legend Boucles' verhaal, in feite...” 
 
Renaud Verreydt, met naast hem Benoît Ramelot, zal aan het stuur van zijn Ford Escort MK1 
plaatsnemen. Hoewel de lijst van deelnemers, met de nummers, pas volgende vrijdag officieel 
bekend zal worden gemaakt, wanneer het officiële programma van de Legend Boucles @ 
Bastogne 2022 te koop zal worden aangeboden, kunnen we nu al aankondigen dat het duo 
het startnummer #9 op de flanken van de Ford zal dragen.   
 
Het staat vast dat komend weekend, honderden en zelfs duizenden fans present tekenen om 
Renaud aan te moedigen! Dat zal voor hem een enorme steun zijn in zijn volgende gevecht...  
 
Welkom in Bastogne, Mister Verreydt.   
 
Rechtenvrije beelden: Letihon.be  


