
 

 
De Legend Boucles @ Bastogne 2022 zijn van start 

gegaan…  
 

 Sfeer op de overdekte markt, enthousiasme na de 
eerste testen 

  
Ditmaal is het zover! Vandaag, donderdag, is de meeting echt begonnen met de 
technische en administratieve controles in de aanloop naar de Legend Boucles @ 
Bastogne 2022. De teams konden kennis maken met de overdekte markt van Bastogne, 
waar het zenuwcentrum van deze editie van de rally zich bevindt. Ondertussen hebben 
enkele wagens ook wat kilometers afgelegd met het oog op dit weekend.  
 
De Legend Boucles @ Bastogne 2022 zijn om de ons bekende redenen niet aanwezig op de 
Place McAuliffe en in het ruime stadscentrum van Bastogne, maar de uitzonderlijke verhuizing 
naar de Marché Couvert, in een nabijgelegen industriegebied, heeft zo ook zijn voordelen. Niet 
alleen is er geen gebrek aan ruimte, maar er is ook een zeker comfort voor de teams en hun 
assistentieteams. 
 
Terwijl de weersvoorspellingen ook voor de komende dagen heel veel zon beloven, konden 
de technische en administratieve controles ook vandaag al van een lentesfeer genieten. Er 
waren dan ook vele lachende gezichten, want iedereen was duidelijk verheugd om erbij te zijn, 
ook een maand na de voorziene datum. De diverse controles zullen overigens morgen, vrijdag, 
worden voortgezet, voor de start van de eerste RT's op zaterdagmorgen. 
 
Ondertussen kwamen in een kleine zoning in de buurt verschillende teams bijeen om een paar 
kilometers te testen, ideaal dus om kennis te maken met de bolides. Stéphane Lefebvre kon 
zo kennismaken met het rijden aan het stuur van de Ford Escort MK2 Gr.4 van Christophe 
Jacob. En de Noord-Franse rallyrijder stelde de bolide duidelijk op prijs! "Geweldig", vertelde 
enthousiast. Natuurlijk hadden de snelheden van deze testen op donderdag niets gemeen met 
wat de deelnemers tijdens het weekend te wachten staat, maar we kunnen er zeker van zijn 
dat het niet lang zal duren voordat de kersverse winnaar van de Rallye du Condroz-Huy en de 
Rally van Haspengouw zijn legendarische auto onder de knie zal hebben! De concurrentie is 
gewaarschuwd...  
 
Enkele meters verderop kwam Cédric Cherain aanrijden met zijn Porsche 911 Gr.4 van het 
team August Porsche Addiction, in het bijzijn van Renaud Jamoul en Lionel Hansen. De 
Luikenaar heeft zeker vertrouwen in wat komt, maar hij weet ook dat Lefebvre zaterdag en 
zondag zich de kaas niet van zijn brood zal laten eten. 
 
Het is al meermaals gezegd dat deze 2022 editie van de Legend Boucles @ Bastogne er wel 
eens een van de outsiders zou kunnen zijn. Christophe Daco (Ford Escort MK2) en Gérard 
Marcy (Porsche 911 Gr.4 ), maken kans op het eindpodium, net als Stefaan Stouf (Ford Escort 
MK1), Olivier Cartelle (Ford Escort MK2), Harold de Hemptinne (Ford Escort MK2), Renaud 



Verreydt (Ford Escort MK1), Jonas Langenakens (Ford Escort MK2), Frédéric François (Ford 
Escort MK2), Loïc Pirot (Ford Escort MK2), enz. Dat wordt spannend! 
 
Met nog ruim dertig uur te gaan voor de start van de sportieve festiviteiten, is het moeilijk om 
de uiteindelijke top drie van het door de Royal Automobile Club de Spa georganiseerde 
evenement te voorspellen. Dat geldt evenzeer voor de categorieën "Youngtimers", 
"Challenger", "Classic 60" en "Classic 50". Kortom, het wordt mooi...    
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