Apex Trophy 2019
GLENN DE MAERE PAKT EERSTE ZEGE
VAN HET SEIZOEN
Woensdag 5 juni 2019 – Sint-Niklaas Met de zesde
wedstrijd op de kalender rondden we afgelopen woensdag
de eerste helft van het seizoen 2019 af. Eenentwintig
deelnemers schreven zich in voor deze race, waardoor er
voor iedere piloot veel punten te rapen waren. Uit de
resultaten van de kwalificatiesessie bleek Glenn De Maere
voor het eerst dit seizoen de snelste van het pak. Met een
tijd van 0:44,258 was hij 0,077 seconde sneller dan een erg
goed gekwalificeerde Levi Blockx en mocht hij de
polepositie op zijn naam schrijven.
Ook Jeroen Van Beveren liet een mooi resultaat noteren
door zich dankzij een 0:44,370 de derde plaats op te eisen.
Marco Pintens volgde op P4, gevolgd door Simon Masselis,
Christophe Verhoeven, Horion Van Waes, Saio Vanhoorne,
Ceremco Barbé, Mikele Lemmens en Kate De
Vleeschhouwer, die zich als enige dame toch maar mooi
voor de A-finale wist te kwalificeren!

Stijn Verfaillie werd de eerste piloot die zich in de B-finale zou moeten gaan bewijzen dankzij een tijd
van 0:45,054, op 0,796 seconde van de polepositie. Marco Decorte, Mattia Lemmens, Mirco Van
Dijk, Niko Pauwels, Ybe De Sloover, Wouter Depuydt, Muhannad Alwani, Frederick Staelens en
Steven Peeters maakten de B-finale compleet.
Wanneer de lichten op groen sprongen zagen we een mooie, zuivere start zonder incidenten. Stijn
Verfaillie kon de eerste plaats mooi vast houden en werd in de aanvangsfase van de wedstrijd
gevolgd door Marco Decorte, Mattia Lemmens, Mirco Van Dijk, Niko Pauwels, Ybe De Sloover,
Wouter Depuydt, Frederick Staelens, Muhannad Alwani en Steven Peeters.
Stijn kan in de aanvangsfase van de race al meteen een kleine voorsprong opbouwen ten opzichte
van Marco Decorte.
Op de derde plaats heeft Mattia Lemmens het aan de stok met een
opdringerige Mirco Van Dijk, die naarstig op zoek is naar een kans om zijn tegenstander te
verschalken. Achter het duo leidt Niko Pauwels een groepje piloten met Ybe De Sloover en Frederick
Staelens in de achtervolging. Steven Peeters heeft zich los weten te rijden van zijn concurrenten,
terwijl Muhannad Alwani achteraan in strijd ligt met Wouter Depuydt.
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De voorsprong die de leider moeizaam wist op te bouwen blijft echter niet lang bestaan. Marco
Decorte lijkt na enkele minuten zijn ritme te hebben gevonden en kan op den duur weer aansluiten
bij de koploper. Aangezien de eerste achtervolgers Mattia Lemmens en Mirco Van Dijk elkaar ook
het leven zuur maken kunnen de twee piloten vooraan samen uitlopen op de concurrentie, waardoor
het al vroeg in de wedstrijd duidelijk wordt dat de strijd om de eerste plaats in de B-finale tussen
Stijn Verfaillie en Marco Decorte zal gaan.
Ook achteraan wordt hevig gestreden. Wouter Depuydt valt Muhannad Alwani aan en zet zich in de
eerste bocht naast zijn tegenstander. Zij aan zij scheuren de twee over het circuit in hun strijd om de
negende plaats, maar Muhannad kan de betere lijn behouden op weg naar de tweede
haarspeldbocht en blijft zo voor Wouter, die met deze actie alleszins zijn visitekaartje af heeft
gegeven en Muhannad duidelijk maakte dat hij niet van plan is om achteraan te blijven bengelen.
Vooraan heeft Marco Decorte meer succes. Niet alleen kon hij de voorsprong van leider Stijn
Verfaillie weg rijden, maar kan hij druk uitoefenen op de koploper. Marco zoekt naar een opening in
de verdediging van zijn tegenstander en vindt die in de vijftiende ronde van de wedstrijd ook,
achteraan het circuit, waar hij met een mooie en zuivere inhaalactie de koppositie over weet te
nemen. Dat Marco toch een pak sneller is mag meteen blijken. Eens verlost van zijn kwelduivel rijdt
hij zienderogen weg en vergroot hij ronde na ronde zijn voorsprong.
Met nog vijftien minuten te gaan weet Niko Pauwels aansluiting te vinden bij Mattia Lemmens en
Mirco Van Dijk, die in de eerste helft van de wedstrijd een mooi gevecht leveren. Met de komst van
Niko moet Mirco opletten dat hij niet gepasseerd wordt en kan hij zich niet langer alleen focussen op
Mattia die de derde plaats in beslag neemt, maar moet hij er ook op letten dat hij tijdens een aanval
geen kansen aan de achterligger geeft. Ronde na ronde rijden de drie op centimeters van elkaar en
het is vooral Mirco Van Dijk die de show steelt. Hij zet enorme druk op Mattia Lemmens, die echter
niet onder de indruk is en zich niet laat verschalken. De minuten tikken weg terwijl de drie strijd
leveren. Wouter Depuydt weet eindelijke Muhannad Alwani te verschalken in de dubbele
haarspeldbocht achteraan het circuit en wint zo in de tweede helft van de race nog een plaatsje.
Marco Decorte laat het allemaal niet aan het hart komen en komt na een uitstekende wedstrijd als
eerste in de B-finale over de streep. Met die overwinning pakt hij de twaalfde plaats in het algemeen
klassement, het hoogst haalbare in de B-finale deze maand. Stijn Verfaillie eindigt verdienstelijk op
net geen twaalf seconden achterstand van de leider, terwijl Mattia Lemmens al bijna een halve
minuut prijs moet geven om als derde de finishvlag te zien te krijgen. Mirco Van Dijk kon geen gaatje
vinden en eindigt na een hele wedstrijd strijd te hebben geleverd op de vierde positie. Ook Niko
Pauwels wist niet te profiteren van het gevecht voor hem en is de vijfde piloot die over de streep
komt. Ybe De Sloover, Frederick Staelens, Steven Peeters, Wouter Depuydt en Muhannad Alwani
komen in die volgorde over de finish.
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De eerste twaalf piloten uit de kwalificatie maken zich vervolgens op om de A-finale uit te vechten.
Glenn De Maere kan bij de start zijn eerste polepositie van het seizoen mooi vasthouden en duikt als
koploper de eerste bocht in. Levi Blockx volgt na een uitstekende kwalificatie op P2 en neemt Jeroen
Van Beveren, Marco Pintens, Horion Van Waes, Christophe Verhoeven, Simon Masselis, Cermeco
Barbé, Saiko Vanhoorne en Kate De Vleeschhouwer in zijn kielzog mee door de eerste ronde.
Glenn De Maere loopt zienderogen uit op zijn concurrenten en is dusdanig dominant in de beginfase
dat het er niet meteen naar uitziet dat na zijn eerste pole, zijn eerste overwinning dit seizoen af zal
geven. Mikele Lemmens weet in de eerste ronden van de race voorbij Saiko Vanhoorne te geraken.
In de laatste bocht kan hij de binnenkant nemen en kan op die manier naast Saiko het rechte stuk op
rijden. Mikele zit dan aan de linkerkant mooi in positie om in de eerste bocht langs zijn concurrent te
geraken.
Terwijl Glenn een mooie voorsprong opbouwt houdt Levi Blockx ondertussen mooi stand op de
tweede plaats. De jonge piloot is duidelijk op weg naar zijn beste resultaat ooit en toont hij dat zijn
kwalificatieresultaat geen toeval is geweest. Ook hij weet enige afstand op te bouwen ten opzichte
van de achtervolgers. Jeroen Van Beveren ligt op de derde plaats op kop van een treintje
deelnemers. Niemand minder dan Christophe Verhoeven probeert Jeroen te verschalken, waardoor
die de handen meer dan vol heeft. Horion Van Waes, Marco Pintens en Simon Masselis volgen de
twee op de voet. Christophe laat ook deze maand zien wat hij kan en raakt al snel voorbij Jeroen Van
Beveren, zodat hij jacht kan maken op Levi Blockx.
De achterstand van Christophe op Levi Blockx bedraagt op dat moment in de wedstrijd net geen zes
seconden. Terwijl hij de groep piloten waaraan hij door zijn inhaalactie op Jeroen Van Beveren is
ontsnapt achter zich laat loopt hij gestaag in op de jongeman op de tweede plaats. Het kan dan ook
niet anders dat Christophe Verhoeven na verloop van tijd de aansluiting weet te vinden en ook Levi al
snel weet te passeren. Nu kan enkel Glenn De Maere hem nog van de overwinning houden.
Aangezien Christophe de snelste man op de baan is, ziet het ernaar uit dat de strijd voor de
overwinning toch nog niet gestreden is. Het is alleen de vraag of de voorsprong van Glenn voldoende
zal zijn om het tot het einde vol te houden.
Horion Van Waes maakt het ondertussen te bont en tikt Jeroen Van Beveren rond, wat hem een stop
and go oplevert. Daardoor komt hij achteraan de wedstrijd terug op de baan en zet hij samen met de
onfortuinlijke Jeroen de achtervolging in op Kate De Vleeschhouwer. Horion toont dat hij het ook
anders kan en weet Jeroen in de eerste bocht te passeren. Kate moet er even later ook aan geloven,
waardoor Horion de schade weet te beperken. Horion weet ook aan te sluiten met de voorliggende
groep en kan later in de wedstrijd weer enkele posities goed maken, zodat hij toch nog als zesde de
eindmeet weet te halen.
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Glenn De Maere wordt uiteindelijk niet meer bedreigd door een opzettende Christophe Verhoeven
en weet de overwinning binnen te halen. Christophe Verhoeven moet zich daardoor tevreden stellen
met de tweede positie. Levi Blockx rijdt een dijk van een race en mag erg trots zijn op zijn eerste
podiumplaats, wanneer hij als derde de finishvlag te zien krijgt. Marco Pintens eindigt knap als
vierde, gevolgd door Simon Masselis, Horion Van Waes, Ceremco Barbé, Mikele Lemmens, Saiko
Vanhoorne, Jeroen Van Beveren en Kate De Vleeschhouwer.
De gevolgen voor de eindstand zijn onderstaand te zien. Tibo Vankrunkelsven blijft voorlopig aan de
leiding, terwijl Horion Van Waes en Christophe Verhoeven hun weg naar de top 3 gevonden hebben,
geholpen door de afwezigheid van een geblesseerde Jules Vanhulle en Youenn Bossu, die deze
maand niet aan de start verscheen.
Met de helft van het seizoen achter de rug blijft er nog een helft te gaan. Er zijn daardoor nog heel
wat punten te scoren, zodat de strijd om de prijzen nog lang niet gestreden is. Aangezien deelname
vereist is om punten te scoren en een aantal piloten beslist hebben daarvan af te zien liggen de
kaarten nog allemaal op tafel. Het maakt dat 2019 veel kansen oplevert voor zij die ze willen grijpen.
In juli gaat het verhaal verder en zal meteen duidelijker worden welke piloten de kansen zullen
grijpen en het klassement naar zich toe zullen trekken. Het is hoe dan ook te verwachten dat het
tweede deel van het seizoen van de Apex Trophy bij JPR een mooi vervolg zal worden van hetgeen
we in de eerste helft van het jaar hebben mogen zien. Zorg ervoor dat je er niets van hoeft te missen
en reserveer tijdig je startplaats voor de volgende wedstrijd!
Wij danken onze deelnemers voor hun inzet en enthousiasme! – 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

Piloot
Glenn De Maere
Glenn De Maere
Christophe Verhoeven
Levi Blockx
Marco Pintens
Simon Masselis
Horion Van Waes
Ceremco Barbé
Mikele Lemmens
Saiko Vanhoorne
Jeroen Van Beveren
Kate De Vleeschhouwer
Marco Decorte
Stijn Verfaillie
Mattia Lemmens
Mirco Van Dijk
Niko Pauwels
Ybe De Sloover
Frederick Staelens
Steven Peeters
Wouter Depuydt
Muhannad Alwani

00:44.258

Punten
1
100
90
80
70
65
62
59
56
53
50
48
46
44
43
42
41
40
39
38
37
36

Sessie
Q

A

B

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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