De Hannut 2021 Rally gaat niet door.

Als, door vasthoudendheid, overtuiging en flexibiliteit, het team dat de rally ca. Hannut
en de Critérium Jean-Louis Dumont organiseert, heeft zijn twee topwedstrijden in 2020
kunnen behouden, het zal niet hetzelfde zijn in 2021.
Dood van de ziel, en ondanks het voltooide voorbereidende werk lijkt het nu
onvermijdelijk dat de Hesbaye Motor Club aankondigt dat de 2021-editie van de Rally
van Hannut niet zal plaatsvinden.
De Hesbaye Motor Club wordt nu geconfronteerd met een groot aantal onzekerheden
die de afronding van de organisatie onredelijk maken. “We moeten nu beginnen met het
registratieproces. Voor ons kleine team, voor de piloten, copiloten en teams, voor onze
partners, de autoriteiten die ons jarenlang trouw hebben gesteund, is dit een laatste stap
in de richting van de realisatie van het evenement. Een stap achteruit zetten zal voor
iedereen complex, duur, vervelend en teleurstellend zijn. », Verzekert Jacques Ravet,
voorzitter van de Hesbaye Motor Club. “Helaas is het aantal vraagtekens tegenwoordig
zo groot dat we meer onzekerheden dan garanties hebben. Deze keer moet de rede
voorrang krijgen op de passie ”.
Tussen de beslissing van de autoriteiten over het houden van openbare evenementen,
de gezondheidsverplichtingen waaraan moet worden voldaan om de organisatie op te
richten, de vereisten van de gemeenten, administraties, federaties, de beschikbaarheid
van ambulance- en politiediensten, artsen, '' mogelijk houden van het evenement achter
gesloten deuren en het nodige personeel om het af te dwingen, het netwerk van
onbekenden is te dicht enkele weken voor de theoretische start van deze 53ste editie.
Jacques Ravet voegde toe: “We hebben tot nu toe gehoopt, maar deze keer staan we voor
een muur. We moeten een einde maken aan de hoop die alle enthousiastelingen hadden.
Ik wil ons team in zijn geheel bedanken voor hun koppigheid en ik zal alle
autosportliefhebbers in september (18-19) ontmoeten voor het Critérium Jean-Louis
Dumont ”.Alle info over www.hesbayemotorclub. be/
Aarzel niet om onze Facebook-pagina te bezoeken: www.facebook.com/rallyeHannut

