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GranClassicGP Ypres – Memorial Gilbert Staepelaere 2020 
The Rally in the footprints of Gilbert 

 
Datum: zaterdag 21 november 2020 

Plaats: Ieper – Pacific Eiland 
Online inschrijvingen zijn open vanaf 22 augustus 2020 

 
Doelstelling en idee achter deze rally. (Toerrit, Geen snelheids 

wedstrijd en de code van de weg primeerd ter allen tijden) 
 

Het is 40 jaar geleden dat Gilbert Staepelaere over onze prachtige 
Ieperse Westhoek wegen rally heeft gereden, en na vele organisatie's van 
de gekende Memorial Gilbert Staepelaere met een deelnemersveld van 

160 tot 230 wagens, werdt het teveel, de fun was er af, en de organisatie 
werdt zo groot dat je er al snel bijna een jaar mee bezig was.  

 
Nu zijn we terug en gaan we deze traditie in ere herstellen, maar hebben 
bewust  gekozen voor de FUN factor, kleinschalig, leuke vriendengroep, 

een dagje over de prachtige wegen van de Westhoek met uitvalbasis 
Ieper. 

We rijden de special stage net zoals deze in 1978, en alle verbindingen 
gebeuren op stafkaart, Visgraat, Bol-Pijl of Blindelijn, en natuurlijk zoals 

vroeger, hier en daar een stop voor een natje en een droogje.   
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Ontvangst en documenten controle (Pacific Eiland, 

www.pacificeiland.be ) Oudstrijderslaan, Straat Eiland nr 2 

vanaf 08h00 

Uur van afspraak: 08h00 a 08h45 
Koffie/Thee /Frisdrank met een Iepers zoetje vanaf: 08h00 

Briefing and last-minut: 09h00 

 
Start Ieper wagen nr.1 stipt om :09h30 

Tussenstop: Geheim, maar rond de middag met een natje 
Aankomst eerste wagen Ieper :18h30 a 19h00 

 
Avondmaal vanaf 19h30 

Plaats van het avondmaal: Pacific Eiland – 
Eiland nr 2 – zijstraat van de Oudstrijderslaan 

 
Buffet: Keuze uit Vis of Vlees, zie inschrijfformulier. 

 
Traject: 

Ieper *Zonnebeke *Langemark *Boezinge *Reninge *Krombeke  
*Dikkebus *Watou *Westouter *Heuvelland *Kemmelberg *Dikkebus  

*Zillebeke 1 en 2 *Wijtschate *Hollebeke *Ieper 
Totaal aantal km: 205.910 
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Systemen: 

Bol-Pijl – Kaartlezen op 1/25.000 – Visgraat – Blindekaart – Punten en 
Pijlenrit) 

Dus fun voor iedereen, dit van de beginners tot gevorderden.  

 
Gemiddeldesnelheden: 

35 kmph – 45 kmph – 50 kmph, maar de verkeerscode gaat altijd voor op 
de aangevingen in het roadboek 

 
Toegelaten voertuigen:  

Bj 1914 tot 1985 en Demo rally wagens – GT wagens – Ford tot bj. 2010 
(wel origineel, dus geen tuning) – Geen wagens met handelaarsplaten (Z 

Plaat) Geen echt rallywagens. – Bij zeer slecht weer kan in overleg  je 
dagelijkse woon / werkverkeer wagen gebruiken. 

 
Prijzen: 

Wisselbeker Gilbert Staepelaere 
RM Magazine Trophy voor merken klassement 

Masta magazine challenge 

  
Gebruik van navigatie – GPS = Verboden, er zal controle gebeuren op het 

gebruik van deze middelen. 
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Parc ferme : Parking Pacific Eiland: Open vanaf 08h00. 

Trailor park: Parking Blokker – Oudstrijderslaan 
 : Open vanaf 07h30. – Er zijn geen trailers of andere voertuigen dan 

enkel het voertuig waar U mee deelneemt toegelaten op de parking van 
het Pacific Eiland.  

 
Officials 

Organisator: GrandClassicGP Events 
Parcour: Team GCGP 

Rekenkamer: Filip Roose 
Relatie deelnemers: Marieke Van Uffel 

Baanposten: Team Georges De Groote – Team Johan Taffin – Team GS 
Start en parc-ferme: Team Bernard Ollevier 

Onthaal deelnemers: Marieke Van Uffel 
Z-Wagen: Geert Hardeman en Stijn Ryon 

 
Verzekering:  

Elk voertuig dient volledig verzekerd te zijn, Indien de eigenaar van het 
voertuig niet de bestuurder is, zal deze een attest overhandigen met naam 

en adres van de werkelijke bestuurder en zijn akkoord. 
Wij zelf zijn verzekerd bij Steyaert Verzekeringen te Ieper. 
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Controles: 

Er zullen zowel bemande als geheime controles worden gebruikt, Of 
ludieke controles, een stempel controles of straatnaambord,  Zelfstarts RT.  

 
Controlekaart: 

Deze krijgt U bij het ontvangst en documenten controle.  

 
Roadbook:  

Deze krijgt U 1min voor U vertrekt. 

 
Re-Fueling 

In het roadbook zullen deze plaatsen aangegeven staan. 
Het is niet toegestaan bij te tanken in het Parc-Ferme. 

 
Uitvallers: 

Gelieven direct de organisatie te contacteren op het nr. 0468.511.162 

 
In geval van een ongeval:  

Gelieven direct de organisatie te contacteren op het nr. 0468.511.162 
 
 



Rit informatie – GranClassicGP - 20ste Memorial GS - Ypres 21 november  2020 

 

 
Tijdens de rally is het strikt verboden, en dit zowel op de 

verbindingstrajecten als op de SS de 0 wagens voorbij te steken. 
 

Keuze avondmaal: 
Nog in overleg met het restaurant 

 
Online inschrijven  

Je kan online inschrijven via volgende link. 
https://www.gilbert-staepelaere.com/events/ypres-grandclassicgp-2019-in-

de-voetsporen-van-gilbert-staepelaere 
Maar hou er rekening mee – Full=Full. 

 
Pakket 1 

De volledige rit in de voetsporen van Gilbert Staepelaere 1978. 
Ontbijt: Incl. Koffie/Thee/Frisdrank en een Iepers zoetje. 

Avondmaal met drankje /Bier/frisdrank/geen sterke dranken 
rallybord 

1 x raam sticker (Mini model rallybord) 
Deurnummers 

Drankje tijdens de tussenstop 
Roadbook in kleur 

 
Pakket 2 

De volledige rit in de voetsporen van Gilbert Staepelaere 1978. 
rallybord 

1 x raam sticker sticker (Mini model rallybord) 
Deurnummers 

Drankje tijdens de tussenstop 
Roadbook in kleur 
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Annulatie / Uitstel van de wedstrijd: 
- Annullatie door de deelnemers voor 1 november 2020 terug 

betaling van 45,00 euro, Na 1 november geen terug betaling. 
Uitstel van de wedstrijd: Terug betaling van 45,00 per inschrijving. 

 
 

 
Hotels 

 
Hotel Novotel Ieper Centrum Flanders Fields 

3-sterrenhotel 
Sint-Jacobsstraat 15, 8900 Ieper•057 42 96 00 

Parkeergarage aanwezig 
 

Albion Hotel Ypres (Ieper) 
3-sterrenhotel 

Sint-Jacobsstraat 28, 8900 Ieper•057 20 02 20 
Parkeergarage aanwezig 

 
Hotel Brasserie Regina 

2-sterrenhotel 
Grote Markt 45, 8900 Ieper•057 69 00 90 

 
Ariane Hotel 
4-sterrenhotel 

Slachthuisstraat 58, 8900 Ieper•057 21 82 18 
Parkeergarage aanwezig 
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Rit informatie – GranClassicGP - 20ste Memorial GS - Ypres 21 november  2020 

 

 
Ieper In / Uit  

 
Kaart Pacific Eiland nr 2 via Oudstrijderslaan -  

via ring richting Zillebeke TC1 en Snelweg. 
 

 

 
We kijken er naar uit jullie te mogen ontvangen op 21 november 2020 te 

Ieper. 
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