
     

 

 

VW E-FUN CUP POWERED BY HANKOOK 2023 

Reglement 
 
 

1. Inleiding 
 
De ‘VW e-Fun Cup powered by Hankook 2023’ is een online autosportkampioenschap 
georganiseerd door Kronos Events (Kronos S.A., Rue des Pieds d'Alouette 37, 5100 
Namen, BE 0845 331 244) en Exype (Chaussée de Louvain 7, 1410 Waterloo). De 
competitie speelt zich af op het simulatieplatform Assetto Corsa en de enige toegelaten 
wagen is de VW Fun Cup Evo3 van Kronos Events.  
 
Het kampioenschap bestaat in 2023 uit twee divisies: de ‘European VW e-Fun Cup 
powered by Hankook’ en de ‘Belgian VW e-Fun Cup powered by Hankook’. De 
wedstrijden vinden plaats op zondagavond.  
 
Prekwalificaties, georganiseerd van 14 december 2022 tot en met 4 januari 2023 op het 
circuit van Silverstone National, zullen bepalen wie wordt ingedeeld in welke divisie. De 
25 snelste deelnemers aan de prekwalificaties nemen deel aan de European VW e-Fun 
Cup, de volgende 25 rijders krijgen startrecht in de Belgian VW e-Fun Cup. Er moet daarbij 
rekening gehouden worden met de top 3 van de voorbije editie van de Belgian VW e-Fun 
Cup, die een plaats kan reserveren in een van beide competities. 
 

2. Inschrijving 
 
De deelname aan het kampioenschap kost 25,00 euro. Dat bedrag moet voor 20 januari 
2023 gestort worden via het inschrijfformulier op de website van Exype (www.exype). 
 

3. Kalender 
 
European VW e-Fun Cup powered by Hankook 2023 
 
29-01-2023 – Mugello Circuit (Italië) – Round 1 & 2 
12-02-2023 – Nürburgring GP (Duitsland) – Round 3 & 4 
26-02-2023 – Circuit de Spa-Francorchamps (België) – Round 5 
19-03-2023 – Silverstone National (Groot-Brittannië) – Round 6 & 7 
09-04-2023 – Circuit Zolder (België) – Round 8 & 9 
 
Belgian VW e-Fun Cup powered by Hankook 2023 
 
29-01-2023 – Mugello Circuit (Italië) – Round 1 & 2 
12-02-2023 – Nürburgring GP (Duitsland) – Round 3 & 4 
26-02-2023 – Circuit de Spa-Francorchamps (België) – Round 5 
19-03-2023 – Silverstone National (Groot-Brittannië) – Round 6 & 7 
09-04-2023 – Circuit Zolder (België) – Round 8 & 9 



     

 

4. Format 
 
Tijdens de ‘VW e-Fun Cup powered by Hankook 2023’ worden twee verschillende 
raceformats gehanteerd. 
 

A) Circuit de Spa-Francorchamps 
 
Tijdens het derde evenement (Circuit de Spa-Francorchamps) ziet het wedstrijdformat er 
als volgt uit: tijdens een Pre-Qualifying van 45 minuten wordt de startvolgorde van de 
daaropvolgende Super Pole-sessie vastgelegd. De traagste rijder uit de Pre-Qualifying 
vertrekt als eerste, de snelste rijder uit de prekwalificatie als laatste. Rijders die geen 
gechronometreerde ronde hebben afgelegd in de prekwalificatie, vertrekken voor alle 
andere rijders.  
 
Iedere rijder mag maximaal één snelle ronde afleggen en op geen enkel moment (in geen 
enkele officiële sessie of race), ook niet in de uitloopronde, ‘transporteren’ naar de pitlane. 
De racedirectie zal via Discord (zie hoofdstuk 6) aan iedere deelnemer meedelen wanneer 
hij of zij de pitlane mag verlaten. Wie de procedure niet respecteert of een andere rijder 
hindert tijdens zijn snelle ronde, krijgt voor de daaropvolgende wedstrijd een straf 
opgelegd van de racedirectie. 
 
Na de Super Pole volgt een wedstrijd van 54 minuten (inclusief formatieronde) met 
één verplichte pitstop. Bijtanken is verplicht: één benzinetank is niet voldoende voor de 
wedstrijdduur. Banden wisselen is verboden. Het pitstopvenster wordt geopend op 
35’00” van het einde en sluit op 15’00” van het einde. Het is verplicht om voor dat moment 
(15’00” van het einde) de ingang van de pitlane voorbijgereden te zijn. Wie het 
pitstopvenster niet respecteert, loopt twee strafrondes op. 
 
Remmen voor de pitlane hoeft niet, aangezien de auto automatisch afremt bij het 
binnenrijden van de pitstraat. 
 
De wedstrijd wordt voorafgegaan door een formatieronde en aangevat met een ‘rollende’ 
start. Meer informatie over de procedure in de briefing van de wedstrijd. De polesitter 
moet beschikbaar zijn voor de start om instructies te ontvangen van de racedirectie over 
de startprocedure. 
 

B) Mugello Circuit / Nürburgring GP /  
Silverstone National / Circuit Zolder 

 
Tijdens het eerste (Mugello Circuit), tweede (Nürburgring GP), vierde (Silverstone 
National) en vijfde (Circuit Zolder) evenement ziet het wedstrijdformat er als volgt uit: de 
vrije oefensessie van 45 minuten heeft geen invloed op de kwalificatie en/of de 
wedstrijden. Nadien volgt een kwalificatiesessie van 10 minuten die de startgrid voor 
de eerste race vastlegt.  
 
 
 



     

 

Er worden telkens twee wedstrijden van 27 of 28 minuten (inclusief 
formatieronde) georganiseerd. Voor de tweede manche start de top 10 uit de uitslag 
van de eerste race in omgekeerde volgorde. 
 
De wedstrijden worden voorafgegaan door een formatieronde en aangevat met een 
‘rollende’ start. Meer informatie in de briefing van de wedstrijd. De polesitter moet 
beschikbaar zijn voor de start om instructies te ontvangen van de racedirectie over de 
startprocedure. 
 
De timing van de wedstrijden wordt telkens meegedeeld op het Discord-kanaal 
van de ‘VW e-Fun Cup powered by Hankook 2023’. 
 

5. Puntentoekenning per wedstrijd 
 

A) Circuit de Spa-Francorchamps: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

30 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 3 2 1 

 
1 punt voor iedere andere deelnemer die aan de start komt van het evenement. 
 

B) Mugello Circuit / Nürburgring GP /  
Silverstone National / Circuit Zolder: 
 
RACE 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
RACE 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
1 punt voor iedere andere deelnemer die aan de start komt van het evenement. 
 

C) Super Pole 
 

1 2 3 4 5 

5 4 3 2 1 



     

 

 
D) Snelste ronde in de wedstrijd: 1 punt 

 
De kampioen van de ‘European VW e-Fun Cup powered by Hankook’ en de ‘Belgian VW e-
Fun Cup powered by Hankook’ is de rijder met het grootste aantal punten in zijn 
respectievelijke kampioenschap. In beide competities worden de punten gescoord door 
de auto. Een rijder uit de ‘European VW e-Fun Cup’ mag alleen forfait geven door 
overmacht, en mag tot tweemaal toe laten vervangen worden zonder de kans te verliezen 
om punten te scoren.  
 

6. Discord 
 
Voor de ‘European VW e-Fun Cup powered by Hankook’ en de ‘Belgian VW e-Fun Cup 
powered by Hankook’ wordt de Discord-pagina ‘VW e-Fun Cup powered by Hankook 
2023’ gebruikt. Aanwezigheid is verplicht om deel te nemen aan het kampioenschap. 
 
Voor een deelnemer voor het eerst verbinding maakt met de Discord-pagina, moet hij met 
de volgende zaken akkoord gaan: 

- De filosofie van de VW Fun Cup is erg belangrijk: respect, solidariteit en fair play. 
- Elke rijder moet bij zijn aankomst op het Discord-kanaal het deelnameformulier 

invullen, tekenen en plaatsen in het kanaal #registration 
- Elke rijder moet voorafgaand aan elke race de briefing gelezen hebben die op 

Discord verschijnt. 
- Een kwartier voor de officiële trainingen, kwalificaties en wedstrijden zijn de 

rijders verbonden met het Discord-kanaal ‘Race Office’. 
- Discord is geen plaats voor beledigingen of persoonlijke aanvallen. 

Meningsverschillen worden in een privégesprek besproken en niet in een 
openbare chatruimte. 

- Rijders mogen enkel een incident aangeven door een ‘incident report’ te sturen in 
het kanaal #race-direction. Als een concurrent een rapport publiceert over uw 
auto, is het verboden daarop te reageren in dat kanaal. 

 
Tekstkanalen 
#welcome: onthaal 
#registration: bevestig je deelname door het formulier in te vullen en te posten op dit 
kanaal 
 
#announcements: officiële aankondigingen van de organisatie 
#standings: de puntenstand in beide kampioenschappen na iedere wedstrijd 
#round-info: specifieke informatie over de komende wedstrijd: tijdsschema, affiche, 
deelnemerslijst… 
 
(Deelnemers kunnen niet zelf reageren op de drie bovenstaande kanalen.) 
 
#general-chat: conversatie tussen deelnemers en organisatie over het kampioenschap 
#small-talk: conversatie tussen deelnemers en organisatie die niet over het 
kampioenschap gaat 



     

 

#race-direction: vragen aan racedirectie, overzicht van bestraffingen incident reports 
(zie hoofdstuk 6) 
Stemkanalen 
Race Office: de deelnemers zijn verplicht om tijdens de officiële trainingen, kwalificaties 
en wedstrijden aanwezig te zijn op dit kanaal en de instructies van de racedirectie op te 
volgen. 
Live TV: kanaal voor de commentatoren van de livestream 
Waiting Room Interviews: wachtruimte voor de top 3 na het einde van het evenement 
Fun: ruimte voor gesprekken tussen de deelnemers 
 

7. Racedirectie 
 
De ‘European VW e-Fun Cup powered by Hankook’ en de ‘Belgian VW e-Fun Cup powered 
by Hankook’ staan onder toezicht van deze racedirecteurs van Exype: 
 

- Paul Theysgens 
- Laurent Voogt 

 
Zoals vermeld staat in hoofdstuk 6, zijn de deelnemers verplicht om tijdens officiële 
trainingen, kwalificaties en de wedstrijden verbonden te zijn met het Discord-kanaal 
‘Race Office’. Daar ontvangen ze instructies van de wedstrijdleiding, alsook eventuele 
bestraffingen. De wedstrijdleiding kan ook persoonlijke, geschreven boodschappen 
sturen naar de rijders. 
 
Rijders kunnen zowel tijdens als na de race bestraft worden. Als een incident niet wordt 
opgemerkt door de racedirectie, is het mogelijk om tot maximaal 30 minuten na het einde 
van de laatste race van het evenement een ‘incident report’ in te vullen en te plaatsen op 
het kanaal #race-direction. Bovenaan dat kanaal staat een sjabloon van het rapport of een 
document. 
 
 

8. Shakedown 
 
Op vrijdag 27 januari (Belgian VW e-Fun Cup powered by Hankook EN European VW e-
Fun Cup powered by Hankook) wordt er een shakedown georganiseerd op het circuit 
van Mugello, waar deelnemers kunnen kennismaken met de organisatie en de 
verschillende procedures. Deelname is sterk aangeraden (zeker voor nieuwe rijders) 
maar niet verplicht. De shakedown heeft geen invloed op het verloop of de uitkomst van 
het kampioenschap. 
 
Meer informatie op de Discord-pagina van de VW e-Fun Cup powered by Hankook. 
 
  



     

 

 
9. Server en verplichte applicaties 

 
De vijf circuits, alle deelnemende wagens en de verplichte applicatie zullen beschikbaar 
zijn op de Discord-pagina van de VW e-Fun Cup powered by Hankook 
(#announcements). 
 
De naam van de server is ‘European VW e-Fun Cup’ en ‘Belgian VW e-Fun Cup’. Die 
definitieve servers zijn enkel beschikbaar voor de deelnemers aan het kampioenschap. 
Een derde server (‘VW e-Fun Cup’) zal beschikbaar zijn voor iedereen. 
 
Er is slechts één verplichte applicatie, die samen met de circuits en de wagens kan 
gedownload worden: Helicorsa (een applicatie die de rijder informatie geeft over waar 
zijn concurrenten zich bevinden) of een gelijkaardige applicatie. 
 

10. Livery en set-up 
 
De ‘European VW e-Fun Cup powered by Hankook 2023’ wordt uitsluitend betwist met 
de livery’s van de bestaande teams uit de VW Fun Cup, die door de organisatie ter 
beschikking worden gesteld. Een eigen livery moet aangevraagd worden bij de 
organisatie en wordt enkel geaccepteerd wanneer het gaat om een erkend team uit de 
simracing. 
 
Alle livery’s worden uitgerust met de officiële stickers van de VW Fun Cup. Aan de rechter 
onderkant van de voorruit staat verplicht het startnummer van de wagen in gele cijfers. 
Op beide zijruiten (vooraan) staat verplicht de nationaliteit van de rijder en de naam op 
deze manier: ‘(vlag) N. DRIVER’. 
 
De set-up van de auto is in beide kampioenschappen volledig vrij. Voor de deelnemers aan 
de Belgian VW e-Fun Cup zal enkele weken voor elke race een basisafstelling beschikbaar 
zijn. 
 
 

11. Prijsuitreiking 
 
De twee kampioenen (European en Belgian VW e-Fun Cup powered by Hankook) 
worden uitgenodigd op de Awards van de VW Fun Cup. 
 
De beste drie rijders uit de ‘Belgian VW e-Fun Cup powered by Hankook 2023’ krijgen de 
kans om in 2024 deel te nemen aan de ‘European VW e-Fun Cup powered by Hankook’. 
 
Alle deelnemers (uit beide kampioenschappen) die alle evenementen hebben 
bijgewoond, worden in 2023 uitgenodigd op de Hankook 25 Hours VW Fun Cup op het 
Circuit de Spa-Francorchamps. 


