Een spannende finale in de Hauts-de-France
Voor de vierde en laatste afspraak van de IAME Series Benelux kwamen dit weekend 141 piloten
opdagen op het Circuit de la Métropole te Ostricourt. Nog geen enkele titel werd reeds
toegekend in de zes categorieën, dus niets werd beslist voor deze verplaatsing naar de Hauts-deFrance... Ondanks enkele dreigende wolken is het weer stabiel gebleven en waren de
omstandigheden dus ideaal voor deze magnifieke finale van het Benelux-seizoen. De drie beste
Belgen en de drie beste Nederlanders (onder andere...) hadden desondanks een ander hoofddoel:
de Internationale IAME Finale die doorgaat in Le Mans van 8 tot 14 oktober en waarvoor ze een
gratis inschrijving krijgen.
X30 Senior : Goldstein eindigt sterk, Van Splunteren pakt de titel
Van spanning was noch nauwelijks sprake in de X30 Senior klasse (14-30 jaar): de Nederlander
Joey Van Splunteren was zo goed als kampioen nog voor de wedstrijd in Ostricourt. Ze waren
evenwel met velen die hun seizoen wilden beëindigen met een overwinning in een categorie die,
met 53 deelnemers, opnieuw fel bestreden werd. De jonge Elie Goldstein (15 jaar), tweede
tijdens de oefensessies en leider na de kwalificaties, domineerde de Finale, en werd zo de vierde
verschillende winnaar in vier proeven). De kleinzoon van François (vijfvoudig Wereldkampioen
Karting) kon zich zo de titel van vicekampioen toeschrijven.
Zelfs al is de auto zijn prioriteit, toch kon Esteban Muth bevestigen dat hij nog niets van zijn
snelheid in de karting verloren is door op een tweede plaats te eindigen voor Joey Van
Splunteren, die voor de vierde keer op het podium stond. De ervaren 26-jarige Nederlander heeft
zijn titel meer dan verdiend! De Top 10 van de dag werd vervolledigd door Xavier Handsaeme,
Ries Viverette (die 3de eindigde in het kampioenschap ), O’Neill Muth, Corentin Collignon,
Xavier Dias, Olivier Palmaers en Mathis Cordier.
X30 Junior : Balota wint, Lévêque kampioen
Enzo Lévêque en Sam Balota waren vanzelfsprekend de twee grote animators van de X30 Junior
klasse (12-15 jaar) in de IAME Series Benelux. Terwijl de Fransman, winnaar in Mariembourg
en Francorchamps, reeds de titel binnenhaalde na de kwalificaties, is het Sam Balota die de
ultieme Finale van het seizoen op zijn naam schreef. In een peloton van 27 piloten nam de
Antwerpenaar de bovenhand van de Brit Ben Fayers, terwijl Enzo Lévêque, die in de eerste
rondes geduwd werd, de wedstrijd als een kanonskogel beëindigde in het kielzog van de twee
leiders. Met Valon Janssen en de Fransman Victor Bernier een beetje verderop, hadden we de
eerste vijf van het kampioenschap in de Top 5, maar in een andere volgorde. Want achter Enzo
Lévêque en Sam Balota is het Victor Bernier die de bronzen medaille pakt in de eindafrekening
voor Ben Fayers en Valon Janssen.

X30 Cadet : Furon-Castelain ongeslagen!
Vier overwinningen in vier proeven: Maxim Furon-Castelain heeft zijn titel in de X30 Cadet
klasse (11-13 jaar) zeker niet gestolen! In Ostricourt had de Luxemburger het nochtans hard te
verduren tegen een scherpe Victor Louis, de Rochfortois nam zelfs de kop van de wedstrijd in de
laatste bocht. Maar Maxime slaagde erin om een tegenaanval te plaatsen, wat ook Olivan Fayt
ten goede kwam. Hij kon de tweede plaats van de dag veroveren, terwijl de drie piloten praktisch
zij aan zij over de finishlijn reden. In het kampioenschap eindigt Victor Louis als tweede na
Maxim Furon-Castelain. Olivan Fayt, Mathias Focan en Lucas Taelmans vervolledigen de Top
5.
Mini : Abraham baalt, spannend tot op het einde voor Dedecker
Kimmy Abraham, die als solide leider in het kampioenschap in de Mini klasse (7-11 jaar) begon
aan de wedstrijd in Ostricourt, hoopte zijn titel van 2017 te kunnen verlengen. Maar het scenario
voor de jonge inwoner van Ittre was catastrofaal: hij blesseerde zich aan zijn pols na een
gewelddadige aanrijding en moest als gevolg hiervan forfait geven voor de rest van het weekend.
De kampioenschapsstrijd ging dus verder tussen Douwe Dedecker en Nathan Ottink. Na een
spannende Finale met drie piloten die onafgebroken wisselden van positie, is het de Nederlander
die als winnaar voorbij de geblokte vlag kwam. Na hem was het Douwe Dedecker die de tweede
plaats wist te veroveren in de laatste bochten ten nadele van Simon Lacroix. En zo pakte Douwe
Dedecker de titel met… één punt voorsprong op Nathan Ottink. Het is moeilijk om het
spannender te maken! Kimmy Abraham vervolledigd dus het finale podium van het
kampioenschap, terwijl we ook Amaury Meertens (4de in het kampioenschap voor Simon
Lacroix) en Patrice Kowalewski in de Top 5 van Ostricourt mogen invullen.
X30 Super Shifter : Piirimagi verzekerd, Huibers wint
Sten Dorian Piirimagi, die goed aan kop stond van het kampioenschap in de X30 Super Shifter
klasse (175cc met versnellingsbak), kon zijn mindere prestatie in Genk al van in het begin van
het weekend uitwissen: de Est, auteur van de pole en winnaar van de twee kwalificaties was al
zeker van de titel bij de eerste toekenning van de punten. In de Finale liet hij zich in de eerste
ronde toch nog verrassen door Christof Huibers. Hij werd constant onder druk gezet door de
nieuwe kampioen, maar daar bezweek hij niet onder en hij pakte zijn tweede overwinning van het
seizoen voor Sten Dorian Piirimagi en Sam Claes, die zeer sterk was in Ostricourt. Thomas
Vansteenberghe reed zijn sterkste prestatie van het seizoen en ging voorbij Stephen Van
Ginniken. Ondanks een moeilijk weekend in de Hauts-de-France, is het toch Frédéric Op De
Beeck – die met één punt verschil – Piirimagi en Huibers vervoegt op het
kampioenschapspodium. Van Ginneken en Claes vervolledigen de Top 5.
X30 Master : Bonnes ondanks Bauthier
Hubert Bauthier heeft alles gedaan wat hij kon om de titel in de X30 Master klasse (ouder dan 30
jaar of zwaarder dan 80kg) te veroveren. Alhoewel hij op kop stond van de testsessies tot de
Finale, wist hij dat zijn titelkansen afhankelijk waren van Justin Bonnes. En door de tweede
plaats te pakken in de Finale, kon de jonge Bergenaar zijn eerste Benelux-titel behalen met …
één punt voorsprong! De Luxemburger Alain Bazard vervolledigde het dagpodium, maar het is

de Fransman Jonathan Wemaux (4de in Ostricourt) die de bronzen medaille pakt in het
kampioenschap voor de Duitser Sebastian Vosges en Laurent Do.
Klassementen van het kampioenschap
X30 Senior: 1. J. Van Splunteren (NL), 253; 2. E. Goldstein, 223; 3. R. Viverette, 202; C.
Collignon (F), 192; 5. O. Palmaers, 182; 6. X. Dias (F), 177; 7. W. Godefroid, 165; 8. X.
Handsaeme, 162; 9. R. Van Pelt, 161; 10. F.-X. Venet (F), 158; enz. (105 geklasseerd)
X30 Junior: 1. E. Lévêque (F), 259; 2. S. Balota, 249; 3. V. Bernier (F), 229; 4. B. Fayers (GB),
224; 5. V. Janssen, 221; 6. Z. Riplay (GB), 192; 7. G. Stadsbader, 179; 8. N. Maton, 177; 9. A.
Prince (GB), 171; 10. L. Delbart, 170; enz. (50 geklasseerd)
X30 Cadet: 1. M. Furon-Castelain (L), 273; 2. V. Louis, 248; 3. O. Fayt, 238; 4. M. Focan, 224;
5. L. Taelman, 206; 6. B. Laurencin, 191; 7. Th. Pirmez, 179; 8. Y. Bonte, 140; 9. N. Rairoux,
116; 10. R. Van Overwalle, 113; enz. (19 geklasseerd)
Mini: 1. D. Dedecker, 243; 2. N. Ottink (NL), 242; 3. K. Abraham, 230; 4. A. Meertens, 217; 5.
S. Lacroix, 212; 6. J. Drees, 200; 7. T. Kroone (NL), 196; 8. A. Ferrazzano, 188; 9. S. Van’t Pad
Bosch, 177; 10. P. Kowalewksi, 173; enz. (38 geklasseerd)
X30 Super Shifter: 1. S. D. Piirimagi (EST), 262; 2. Chr. Huibers, 249; 3. F. Op de Beeck, 222;
4. S. Van Ginneken, 221; 5. S. Claes, 214; 6. Th. Vansteenberghe, 207; 7. R. Grinwis, 190; 8. R.
Waelbrouck, 183; 9. H. De SChepper, 175; 10. E. Hellemans, 167; enz. (28 geklasseerd)
X30 Master: 1. J. Bonnes, 242; 2. H. Bauthier, 241; 3. J. Wemaux (F), 209; 4. S. Voges (D),
200; 5. L. Do, 195; 6. O. Sacco (F), 188; 7. J. Van Assche, 187; 8. A. Bazard (L), 184; 9. D.
Chenillot (F), 182; 10. G.-J. Arijs, 154; enz. (23 geklasseerd)
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