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GEEN
KRUID
GEWASSEN
TEGEN
FENOMENALE CHRISTOPHE VERHOEVEN
Woensdag 3 april 2019 – Sint-Niklaas
Voor de vierde wedstrijd van de Apex
Trophy bij JPR Indoor Karting in SintNiklaas verschenen deze maand 32
deelnemers aan de start. Na de kwalificaties
stond Horion van Waes, terug van
afwezigheid na een blessure met een chrono
van 0:44,019 netjes voor de tweede keer dit
jaar op polepositie. Youenn Bossu gaf
0,144 seconde toe en mocht hem op de
eerste startrij vergezellen.
Regerend
kampioen Tibo Vankrunkelsven startte
vanaf P3 en samen met Anthony Van
Grevelinge, Jules Vanhulle, Romy De
Groote, Jeroen Van Beveren, Glenn De
Maere, Mikele Lemmens, Christophe Verhoeven en Simon Masselis vormde hij de pilotengroep die
zich voor de A-finale wisten te plaatsen.
Arthur Clement zette met een 0:44,703 de twaalfde tijd op de tabellen en plaatste zich als eerste voor
de B-finale. Jochen Hebbrecht, Jarno Millet, Stijn Verfaillie, Bjorn Waroux, Levi Blockx, Mattia
Lemmens, Marco Pintens, Ceremco Barbé, Frederick Staelens en Niko Pauwels plaatsten zich in die
volgorde voor de B-finale.
Wie 0:45,394 of langzamer op de klok zette moest deze avond als eerste aan de bak in de C-finale
Saiko Vanhoorne vertrok vanaf de drieëntwintigste positie als eerste in die finale. Mirco Van Dijk,
Steven Peeters, Wouter Depuydt, Kate De Vleesschouwer, Viktor Van Puyvelde, Arno Vandriessche ,
Kris Van, Muhannad Alwani en Ybe De Sloover maakten het startveld compleet.
Door de ietwat ongelukkige positionering van de Red Bull-boog op het circuit kon dit keer voor het
eerst sinds lang geen jokerronde of short cut voorzien worden. Om veiligheidsredenen moest de
wedstrijd van april dan ook zonder enig extraatje gereden worden en was er geen mogelijkheid om op
een tactische manier voordeel te behalen.
Bij de start van de C-finale gaat het meteen mis voor Steven Peeters die net iets te vroeg uit de
startblokken gaat en daardoor aan de kant moet voor een stop and go. Steven verspeelde dan ook heel
wat plaatsen en moest achteraan het veld aansluiten.
Het overige deelnemersveld raakt vlekkeloos door de eerste ronde. Saiko Vanhoorne, Mirco Van
Dijk, Steven Peeters, Wouter Depuydt, Kate De Vleeschhouwer, Viktor Van Puyvelde, Arno
Vandriessche, Kris Van, Muhannad Alwani en Ybe De Sloover rijden in die volgorde over de streep,
met Steven Peeters dus helemaal achteraan.
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Al snel kan Steven Peeters toch weer de aansluiting bij de andere deelnemers vinden en voegt hij zich
bij het groepje met daarin Arno Vandriessche, Kris Van, Muhannad Alwani en Ybe De Sloover, waar
Muhannad al snel mooi langs Ybe De Sloover geraakt in de eerste bocht van het circuit waarna hij
meteen druk zet op Kris Van. Voor Ybe is de strijd daarmee nog niet gestreden. Steven Peeters neemt
de taak van Muhannad namelijk meteen over en zet opnieuw de aanval in op Ybe, die ook Steven al
snel voorbij moet laten.
Leider Saiko Vanhoorne kan ondertussen een mooie voorsprong opbouwen t.o.v. Mirco Van Dijk, die
Wouter Depuydt en Kate De Vleeschhouwer in zijn nek heeft. Viktor Van Puyvelde en Arno
Vandriessche zijn op korte afstand van het trio eveneens in gevecht, opnieuw op enige afstand gevolgd
door Kris Van, Muhannad Alwani, Steven Peeters en Ybe De Sloover. In het laatste groepje maakt
Muhannad teveel contact met zijn tegenstander, wat hem een waarschuwing oplevert waarop hij zijn
concurrenten onnodig laat passeren en het groepje uiteindelijk uit elkaar valt.
Wanneer ook Arno Vandriessche zich terug laat zakken nadat hij een waarschuwing wegens
ongeoorloofd contact oploopt blijkt dat veel piloten de betekenis van de waarschuwingsvlaggen niet
begrijpen. Een waarschuwing houdt in dat er van de betrokken piloot geen onmiddellijke actie
verwacht wordt, maar wel dat hij / zij de waarschuwing in acht neemt en erop let om geen contact met
de concurrenten te maken. Wanneer Arno dan ook nog eens de pits inrijdt, loopt hij bijkomend
onnodig positieverlies op…
Er wordt gelukkig ook nog geracet. Wouter Depuydt zet Mirco Van Dijk enorm onder druk en
probeert een gaatje in diens verdediging te vinden. Kate De Vleeschhouwer kijkt vanaf de eerste rij
toe en lonkt naar een kans om de twee in één klap te passeren. We zijn op dat ogenblik pas halfweg de
wedstrijd, aangegeven door de baancommissarissen die de gele bordjes 15’ in de lucht houden. Er is
dus nog een even lange weg te gaan voor de finishvlag valt.
Wanneer de leider Viktor Van Puyvelde en Ybe De Sloover in het vizier krijgt en de twee de blauwe
vlaggen te zien krijgen profiteert Ybe van de ruimte die Viktor voor Saiko Vandoorne laat door in het
kielzog van de koploper mee te volgen en Viktor op die manier te verschalken. Muhannad Alwani kan
opnieuw aansluiten bij het strijdende duo, waardoor de drie piloten opnieuw een treintje vormen. De
druk ligt hoog en dat blijkt ook zijn tol te eisen wanneer Viktor Van Puyvelde een stuurfoutje maakt
en bij het opkomen van het rechte stuk aan start / finish hard de muur in gaat. De vermoeidheid slaat
niet alleen bij hem toe. Ook Kris Van beslist om pompaf zijn kart in de pits te parkeren en de
handdoek in de ring te gooien.
In het slot van de C-finale rijden alle piloten op enige afstand van elkaar en zien we geen gevechten
meer ontstaan. Saiko Vanhoorne komt als eerste over de streep (goed voor P23 algemeen), met een
ruime voorsprong van net geen 26 seconden op Kate De Vleeschhouwer, die als tweede over de lijn
rijdt. Mirco Van Dijk komt op P28 over de lijn, maar hij blijkt na een controle in de pits 300 gram te
weinig te wegen, waardoor hij gediskwalificeerd wordt. Wouter Depuydt neemt daar die
achtentwintigste positie over, gevolgd door Steven Peeters, Ybe De Sloover, Muhannad Alwani,
Viktor Van Puyvelde en Arno Vandriessche.
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Dan is het tijd voor de piloten van de B-finale. Bij de start raken Ceremco Barbé en Marco Pintens
meteen in een gevecht verwikkeld. Zij aan zij stuiven ze richting tweede haarspeldbocht, maar Marco
kan zijn oorspronkelijke positie toch nipt behouden.
Arhtur Clement, Jochen Hebbrecht, Jarno Millet, Stijn Verfaillie, Bjorn Waroux, Levi Blockx, Mattia
Lemmens, Marco Pintens, Ceremco Barbé, Frederick Staelens en Niko Pauwels komen in die volgorde
door de eerste ronde. De top 3 van het rijtje, rijdt bumper aan bumper en zijn hevig in gevecht voor de
koppositie in de B-finale. Stijn Verfaillie voelt eveneens op korte afstand van de leiders de hete adem
van Bjorn Waroux, die erop uit is om elk kleine foutje genadeloos af te straffen. Het overige veld rijdt
weliswaar kort bij elkaar, maar toch niet dicht genoeg om meteen een aanval in te kunnen zetten…
Na verloop van tijd ontstaat er gelukkig weer wat meer strijd. Marco Pintens kan Mattia Lemmens en
Levi Blockx passeren, waarbij die laatste zowel Marco als Mattia toch vrij makkelijk door laat in de
eerste haarspeldbocht van het circuit van JPR Indoor Karting. De drie, nu met Marco Pintens op kop,
gevolgd door Mattia Lemmens en Levi Blockx vormen een nieuw treintje.
Verder achteraan ontpopt zich ook een mooie strijd tussen rode lantaarn Niko Pauwels en diens
voorligger Frederick Staelens, terwijl Arthur Clement er aan het andere eind van het deelnemersveld in
slaagt om een kleine voorsprong op te bouwen.
Stijn Verfaillie, die nog steeds te kampen heeft met een opzettende Bjorn Waroux, moet na verloop
van tijd bijkomend rekening houden met Marco Pintens, die nadat hij zich eerder bevrijdde van het
groepje met Mattia Lemmens en Levi Blockx, aansluiting kon vinden. Marco Pintens rijdt een dijk
van een wedstrijd en laat erg mooie acties zien. Ook Bjorn Waroux en later Stijn Vervaillie moeten er
uiteindelijk aan geloven.
Wanneer Marco Pintens er vandoor snelt komen de twee groepen met Stijn Verfaillie , Bjorn Waroux,
Mattia Lemmens en Levi Blockx samen en vormen ze een treintje van 4 piloten. Vooral achteraan dat
treintje is de strijd hevig en probeert Levi Blockx de verloren plaats ten opzichte van Mattia Lemmens
weer goed te maken.
Arthur Clement ligt een dikke halve seconde voor op zijn achtervolgers, Jochen Hebbrecht en Jarno
Millet, terwijl de ontketende Marco Pintens ook bij die twee de aansluiting kan maken. Marco is
duidelijk nog niet klaar en heeft misschien nog wel ergens een mooie inhaalactie achter de hand.
Arthur kan zijn voorsprong niet vasthouden, waardoor de kopgroep uiteindelijk uit een treintje met
deze vier piloten bestaat. Her en der valt een licht, maar schadeloos contact te noteren, iets wat kan
gebeuren wanneer 4 piloten op centimeters van elkaar over het circuit denderen.
Marco Pintens, toch wel de smaakmaker van de B-finale, geraakt ook langs Jochen Hebbrecht,
waardoor Marco de derde plaats weet te bezetten, na gestart te zijn vanaf de achtste positie. Het is
misschien moeilijk inhalen op dit circuit, doch Marco toont dat het niet onmogelijk is! Wanneer
Arthur Clement in de slotfase van de race fel onder druk gezet wordt door Jarno Millet, ligt Marco
duidelijk op de loer. De B-finale nog winnen zou toch echt de kers op de taart zijn!
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Zover komt het uiteindelijk niet. De finishvlag maakt een abrupt einde aan de strijd. Arthur Clement
komt als eerste in de B-finale over de lijn met Jarno Millet, Marco Pintens, Jochen Hebbrecht en Bjorn
Waroux, die helemaal op het einde zelf ook nog aansluiting kon vinden bij de kopgroep, in het
kielzog. Stijn Verfaillie pakt de zesde plaats, gevolgd door Mattia Lemmens, Ceremco Barbé, Levi
Blockx, Frederick Staelens en Niko Pauwels.
In de A-finale kan Tibo Vankrunkelsven bij de start meteen voorbij Youenn Bossu geraken. Youenn
is echter niet de eerste de beste en weet in de tweede haarspeldbocht meteen zijn plaats terug te
pakken. Horion Van Waes ligt na de eerste ronde op kop van het veld, gevolgd door Youenn Bossu,
Anthony Van Grevelinge, Jules Vanhulle, Romy De Groote, Mikele Lemmens, Christophe Verhoeven
(let er even op waar deze man in de aanvangsfase van de race zich bevindt!), Glenn De Maere, Jeroen
Van Beveren en Simon Masselis.
Christophe Verhoeven is deze avond vertrokken voor een fan-tas-tische wedstrijd. Hij laat het ene na
het andere indrukwekkende inhaalmanoeuvre zien. Gestart vanaf de tiende plaats (!), ligt hij
uiteindelijk op de vierde plaats en kan hij aansluiting maken met de kopgroep, waar Horion Van Waes
dan nog de leiding in handen heeft, op de voet gevolgd door Youenn Bossu en Tibo Vankrunkelsven,
die de hele race erg kort bij elkaar zitten en een demonstratie geven in hoe je moet karten.
Toch is er voor de koplopers nog 1 concurrent die vanavond onstuitbaar blijkt. Wanneer Christophe
Verhoeven de kopgroep inhaalt is het afwachten of hij deze toppers ook kan passeren. 1 voor 1 vallen
ze ten prooi aan Christophe, die altijd wel een uitstekende piloot is, maar in april toch echt boven
zichzelf uit weet te stijgen. Iedereen kon er enkel vol verwondering en met open mond naar staan
kijken!
Christophe Verhoeven weet zo fenomenaal de A-finale te winnen en pakt de eerste plaats. Horion Van
Waes, die toch ook een hele wedstrijd erg sterk gereden heeft moet tevreden zijn met de tweede plaats,
gevolgd door Youenn Bossu en Tibo Vankrunkelsven. Jules Vanhulle pakt eveneens erg knap de
vijfde plaats, gevolgd door Glenn De Maere, Mikele Lemmens, Romy De Groote, Simon Masselis,
Anthony Van Grevelinge en Jeroen Van Beveren.
De impact die deze resultaten op de tussenstand heeft kan je zien op de tussenstand op pagina 6 van dit
verslag. – door Tonny Schelfhout
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Officiële resultaten
Pos
Pole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Piloot
Horion Van Waes
Christophe Verhoeven
Horion Van Waes
Youenn Bossu
Tibo Vankrunkelsven
Jules Vanhulle
Glenn De Maere
Mikele Lemmens
Romy De Groote
Simon Masselis
Anthony Van Grevelinge
Jeroen Van Beveren
Arthur Clement
Jarno Millet
Marco Pintens
Jochen Hebbrecht
Bjorn Waroux
Stijn Verfaillie
Mattia Lemmens
Ceremco Barbé
Levi Blockx
Frederick Staelens
Niko Pauwels
Saiko Vanhoorne
Kate De Vleeschhouwer
Wouter Depuydt
Steven Peeters
Ybe De Sloover
Muhannad Alwani
Viktor Van Puyvelde
Arno Vandriessche
Kris Van
Mirco Van Dijk

00:44.019

Punten
1
100
90
80
70
65
62
59
56
53
50
48
46
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
DNF
DSQ

Sessie
Q

A

B

C

Enkel piloten die finishten scoren punten. Piloten die niet finishten worden aangeduid met DNS, DNQ, DNF of
DSQ (did not start/qualify/finish of diskwalificatie)
Enkel geregistreerde leden 2019 scoren punten. Niet leden worden niet opgenomen in het klassement, maar
worden onderaan vermeld.
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