Apex Trophy 2019
HORION VAN WAES PAKT TWEEDE
OVERWINNING OP RIJ
Woensdag 7 augustus 2019 – Sint-Niklaas
Augustus, dat betekent hoogzomer en dat
mochten we merken door de lage opkomst
deze maand. Zeventien piloten verschenen
aan de start van de wedstrijd, waardoor
twee sessies volstonden om de race af te
werken. Vakantie betekent ook dat er wat
minder gereden wordt, waardoor het
circuit er wat vuiler dan gewoonlijk bij lag.
Beide kwalificatiesessies verliepen dan ook
rustig aangezien er ruimte genoeg was voor
alle piloten om optimaal van vrije baan te
kunnen profiteren.
Na afronding van beide sessies stond Glenn De Maere bovenaan de tabellen, die met een tijd van
0:43.844 bijna twee tienden seconde sneller was dan Horion Van Waes. Een vrij groot verschil dat
we de afgelopen tijd niet vaak meer gezien hebben. Jules Vanhulle moest al 0,246 seconde
prijsgeven, nadat hij in panne viel met een defecte gaskabel op zijn kart en daardoor moest wisselen
en mocht daarmee vanaf P3 vertrekken. Mikele Lemmens pakte de vierde tijd, gevolgd door Simon
Masselis, Saiko Vanhoorne, Levi Blockx, Wouter Depuydt en Jeroen Van Beveren die daarmee de
piloten voor de A-finale vormden.
Stijn Verfaillie kon niet sneller dan 0:44,768 en moest daarmee bijna een seconde lossen ten opzichte
van Glenn De Maere. Samen met Mattia Lemmens, Ybe De Sloover, Marco Decorte, Niko Pauwels,
Steven Peeters, Muhannad Alwani en Viktor Van Puyvelde mocht hij daardoor starten in de B-finale,
die zoals de traditie het wil als eerste van start zou gaan.
De start van de B-finale, de eerste van de twee races deze woensdagavond, verliep incidentvrij. Pas
na enkele ronden probeerde Mattia Lemmens een iets te enthousiaste inhaalactie op Ybe De Sloover,
waarbij het tot een stevig contact kwam. Mattia werd daardoor door de wedstrijdleiding
aangemaand om het wat voorzichtiger aan te pakken door middel van een waarschuwing.
Muhannad Alwani rijdt ondertussen met het mes tussen de tanden en zet de aanval op Steven
Peeters in. Achteraan het circuit slaagt hij erin om met een zuivere inhaalactie langszij te glippen en
een positie te winnen.
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Vooraan lijkt Stijn Verfaillie vermoeid te raken. Hij komt onder druk te staan van Marco Decorte die
makkelijk voorbij komt wanneer Stijn ruimte open laat om te passeren. Stijn had natuurlijk wel last
van een schouderblessure, die allicht een rol speelde in de beslissing om liever geen gevecht aan te
gaan. De achtervolging leek hem een veiligere optie en Stijn klampte zich dan ook vast aan de
nieuwe koploper.
Achteraan zien we een gevecht tussen Viktor Van Puyvelde en Steven Peeters. Het komt een paar
keer tot een contact, gelukkig zonder al te veel erg, maar wanneer Viktor uiteindelijk toch langs
Steven glipt, beslist die laatste om de pits op te zoeken en van kart te wisselen.
Marco Decorte wordt vooraan dan weer onder druk gezet van Stijn Verfaillie, maar tot een echt
gevecht komt het nooit. Marco krijgt als eerste deze avond de finishvlag te zien en eindigt met 1,906
seconde voorsprong op Stijn Verfaillie. Mattia Lemmens komt op de twaalfde plaats binnen, gevolgd
door Ybe De Sloover, Niko Pauwels, Muhannad Alwani, Viktor Van Puyvelde en Steven Peeters.
Ook bij de start van de A-finale mochten we genieten van een incidentvrij vertrek. Jeroen Van
Beveren glipte voorbij Wouter Depuydt, maar die was duidelijk niet van plan om zich te laten doen
en kon Jeroen meteen counteren.
Glenn De Maere neemt vooraan Horion Van Waes en Jules Vanhulle mee op sleeptouw. De top drie
weet wat afstand op te bouwen ten opzichte van de achtervolgers en lijken onder hun drietjes uit te
gaan maken wie deze maand de overwinning pakt. Glenn maakt even een klein foutje en raakt de
barrière van het circuit, maar slaagt er desondanks in om zijn belagers achter zich te houden.
Saiko Vanhoorne probeert ondertussen in een al te optimistische poging om in de eerste bocht langs
Levi Blockx te verschalken. Het levert ook hem een waarschuwing van de wedstrijdleiding op… Levi
lijkt de strijd echter beu te zijn en laat kort daarop Saiko makkelijk voorbij, net als even later met
Wouter Depuydt gebeurd.
Simon Masselis zet druk op Mikele Lemmens in de strijd om de vierde plaats, wanneer Horion Van
Waes achteraan het circuit erg knap langs Glenn De Maere glipt. Jules Vanhulle kan van de
gecreëerde opening profiteren en laat die kans natuurlijk niet liggen om Glenn te degraderen van P1
naar P3, waardoor de top 3 van de wedstrijd helemaal dooreen geschud wordt.
Glenn De Maere kan het tempo van het jonge geweld niet bijhouden en moet de twee strijdhanen al
snel lossen. Jules Vanhulle probeert nog druk te zetten op Horion Van Waes, maar die laat zich niet
van de wijs brengen en blijft stoïcijns aan de leiding van de wedstrijd.
Wanneer de finishvlag gezwaaid wordt komt Horion Van Waes voor de tweede keer op rij, de derde
keer al dit seizoen, juichend over de streep. Jules Vanhulle komt een halve seconde later over de lijn
en kan daarmee toch tevreden zijn met een knappe tweede plaats, een herhaling van zijn beste
resultaat dit jaar.
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Glenn De Maere deed het uitstekend met een derde plaats, maar moet toch het gevoel gehad
hebben dat er meer mogelijkheden geweest waren. Mikele Lemmens pakt een erg sterke vierde
positie, gevolgd door Simon Masselis, Jeroen Van Beveren, Levi Blockx, Wouter Depuydt en Saiko
Vanhoorne.
In de tussenstand vergroot Horion Van Waes zowel in het algemeen als bij de jeugd met dank aan
zijn overwinning de voorsprong op de concurrenten. Nu er nog maar 4 wedstrijden overblijven
zouden de 74 punten die hij nu voor staat wel eens beslissend kunnen zijn. Is Horion op weg naar de
titel dit jaar? Jules Vanhulle kan er natuurlijk nog iets aan doen, want hij is geholpen door de
afwezigheid van Christophe Verhoeven een plaats opgeschoven naar de tweede positie in het
algemeen klassement, wat automatisch tot gevolg heeft dat hij ook in het juniorenklassement op die
positie mag vertoeven. Christophe Verhoeven moet 63 punten toegeven op Jules en ook die punten
zouden wel eens moeilijk in te halen kunnen zijn…
Simon Masselis verschijnt op de derde plaats bij de junioren, terwijl Christophe Verhoeven
desondanks het feit dat hij deze maand niet aan de start verscheen de leider in de subcategorie main
blijft. Glenn De Maere snoept natuurlijk wel een pak punten van de voorsprong af en nadert tot op 1
puntje. De laatste wedstrijden van het jaar zouden in dit klassement dus nog erg spannend kunnen
worden. Mikele Lemmens heeft de derde plek in handen, maar met amper 8 punten achterstand op
de leider is hij allesbehalve buiten strijd!
Muhannad Alwani is de eerste piloot ouder dan 35 in het klassement en vinden we op P21 in het
algemeen klassement terug. Met een voorsprong van 35 punten ten opzichte van de afwezige
Frederick Staelens is ook hier de strijd normaal gezien nog niet gestreden, maar het is erg
onwaarschijnlijk dat Frederick nog vaak aan de start zal verschijnen dit seizoen. Peter Dombrecht
behoudt de derde plaats, maar ook hij verschijnt amper aan de start van de wedstrijden.
Ook geen dames aan de start in augustus, waardoor Romy De Groote de leiding behoudt voor Kate
De Vleeschhouwer. Dit is allicht een dood klassement, aangezien het ook wat beide dames betreft
erg onzeker is of we ze nog aan het werk zullen zien in 2019. Prijzen pakken hoef niet altijd lastig te
zijn!
Met acht van de twaalf races achter de kiezen komen we stilletjes aan bij de slotfase van het
kampioenschap. Er zijn natuurlijk nog heel wat punten (maximaal 404) te behalen, waardoor
niemand al echt zeker mag zijn van zijn positie, maar stilaan zien we de podia toch vorm krijgen. Is
er iemand die Horion Van Waes nog kan bedreigen of rijdt de jongeman onbezorgd naar de titel? We
zullen het zien in de laatste vier races! - 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

Piloot
Glenn De Maere
Horion Van Waes
Jules Vanhulle
Glenn De Maere
Mikele Lemmens
Simon Masselis
Jeroen Van Beveren
Levi Blockx
Wouter Depuydt
Saiko Vanhoorne
Marco Decorte
Stijn Verfaillie
Mattia Lemmens
Ybe De Sloover
Niko Pauwels
Muhannad Alwani
Viktor Van Puyvelde
Steven Peeters

00:43.844

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

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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