De IAME Series Benelux maken hun terugkeer in Genk!

De IAME Series Benelux strijken dit weekend neer in Genk voor de reeds vierde van de
vijf proeven dit seizoen. Na anderhalve maand zomerstop, staan er 163 piloten
ongeduldig te trappelen en hopen tijdens deze Limburgse manche maar één ding: dat
ze zich zo goed mogelijk kunnen plaatsen in de tussenstand in de aanloop naar de grote
finale van het kampioenschap in Mariembourg! Het is dus verboden fouten te maken
voor de titelkandidaten.
De vierde en voorlaatste afspraak van de IAME Series Benelux 2019 te Genk wordt aanzien
als een cruciaal weekend, want er staat veel op het spel voor de 163 piloten komende uit 16
verschillende landen. Bovenop het feit dat deze manche een eventueel keerpunt in het
kampioenschap kan zijn, dient de Limburgse afspraak eveneens als tussenstap om een
kwalificatie af te dwingen voor de Internationale IAME Finale in Le Mans. Op basis van het
algemeen klassement na de vier eerste proeven van het seizoen worden de zo gegeerde
uitnodigingen uitgedeeld.
X30 Senior: Volledig onbeslist!
Met drie verschillende winnaars in evenveel Finales, blijft de X30 Senior klasse (14 jaar en
ouder) meer dan ooit onbeslist! Joey Van Splunteren, die nog steeds zonder overwinning zit
dit seizoen, maar nog altijd goed geplaatst is, vertrekt naar Limburg als leider van het
kampioenschap. Maar de Nederlander zal niet op zijn lauweren mogen rusten: achter hem, zijn
ze met veel die een einde willen maken aan zijn leidersplaats! We denken daarbij allereerst aan
de Belgen O’Neill Muth en Matteo Raspatelli, de dichtste twee achtervolgers in het voorlopig
klassement. Maar er kan ook een reactie komen uit het Franse kamp met Corentin Collignon of
eveneens van de rookie Enzo Lévêque, winnaar in Francorchamps en laureaat van de onlangs
uitgereikte Trofee Kart Mag in Frankrijk.
Maar dat is niet alles! In deze klasse die 60 piloten groepeert kunnen de aanvallen vanuit alle
richtingen komen. De Belg Elie Goldstein, winnaar in Ostricourt, bezit overduidelijk over de
wapens om dezelfde titel te veroveren als zijn landgenoot Tuur Stalmans. Verder schrijven we
ook nog jongens als Esteban Muth, Xavier Dias, Nick Smit, Frans Kampioen Franck
Chappard en Caroline Candas op de lijst der podiumkandidaten. De Française, die recent twee
successen behaalde in Frankrijk, wil nu ook bevestigen op Benelux-niveau.
X30 Junior: De Belgen willen terugslaan
In de X30 Junior klasse (12-14 jaar), werden de eerste drie Finales van het seizoen gekleurd
door buitenlandse piloten. Na de Nederlander Bart Ploeg in Mariembourg en de Brit Zach
Ripley in Ostricourt, was het de Schot Cian Shields die zijn naam op het palmares van

Francorchamps schreef. Samen met de Brit Liam Mc Neilly (2de in het kampioenschap), zijn
het de drie voorgenoemde piloten die we tot de favorieten mogen rekenen op het circuit van de
Karting Genk. Maar we mogen zeker de Belgen niet uit het oog verliezen, die vastberaden zijn
te zullen toeslaan dit weekend! Of het nu Noah Maton, Yani Stevenheydens of Victor Louis
is, allen mogen ze een podiumplaats viseren indien het geluk hen wat toelacht. Hetzelfde mag
gezegd worden voor de Nederlander Nathan Ottink, de Belg Allesandro Tudisca, de amazone
van het peloton, Sita Vanmeert, maar eveneens de Brit Ollie Marsch, tweede in Francorchamps
tijdens zijn debuut in de IAME Series Benelux. De lijst met de outsiders is dus zeer lang, wat
een garantie is voor een prachtig spektakel!
X30 Cadet: Kan Milan Kok bevestigen?
De debatten beloven eveneens mooi om volgen te zijn in de X30 Cadet klasse, waar een tiental
jonge wolven tussen 10 en 13 jaar hopen te schitteren. Milan Kok, reeds winnaar in
Mariembourg en Francorchamps, leidt de troepen van de competitie, maar met slechts 13
punten voorsprong op zijn dichtste achtervolger. Het is dus onnodig te zeggen dat alles nog
openligt en dat de Nederlander scherp zal moeten blijven op Limburgse grond. Rayhan
Mouôya en Kimmy Abraham zijn vastberaden hun titelkansen gaaf te houden en zullen dan
ook niets aan het toeval willen overlaten. Hetzelfde geldt voor Simon Lacroix die een kaap
heeft bereikt en die een ware bedreiging kan zijn voor het trio dat op kop staat. Daarachter zijn
ze met velen die met een positieve noot zullen willen eindigden, zoals Wout De Ridder en
Gabriel Bektas. Veel van de piloten zullen van zeer nabij de prestatie van de Bahreini Luca
Hougton, één van de drie ingeschreven piloten uit het Midden-Oosten door BirelArt Middle
East, volgen.
Mini: Sacha van’t Pad Bosch als grote favoriet
Met een twintigtal jonge beloften aan de start, belooft de Mini klasse (7-11 jaar) ook op haar
beurt een strijdvolle koers te leveren, want ze zijn met velen die zich met Sasha van ’t Pad
Bosch willen meten. De Nederlander, auteur van een tot hiertoe zo goed als foutloos parkoers,
zal ongetwijfeld de te kloppen man zijn in Genk! Onder zijn tegenstanders met de meeste
dreiging vinden we Patrice Kowalewski, excellente tweede in de Finale van de laatste afspraak
in Francorchamps. De Belg maakt een goeie vooruitgang en we zullen hem in het oog moeten
houden, net als zijn landgenoten Thibaut Ramaeckers en Thibauld Geladé. Maar opgepast, we
dienen eveneens rekening te houden met de grote internationale concurrentie in deze klasse die
zal worden aangevoerd door de Fransman Maxens Verbrugge, de Tsjech Lukas Horcicka en de
Nederlander René Lammers.
Clément Outran, de enige piloot die de leider van het
kampioenschap reeds kon kloppen, en winnaar van de Coupe de France, staat eveneens op de
lijst van kandidaat winnaars.
X30 Master : Kieltyka, solide leider
Fabio Kieltyka, die bij zijn terugkeer in de Benelux-competitie hoopte een nieuwe titel te
kunnen veroveren net als in 2017, is goed bezig om dit doel te verwezenlijken! Na drie
manches heeft de Luikenaar een mooie voorsprong van 25 punten in het kampioenschap van de
X30 Master klasse (ouder dan 25 jaar of zwaarder dan 75kg) en hij rekent erop om zijn

voorsprong nog te vergroten in Genk. Maar zijn tegenstanders zullen daar geen oren naar
hebben, te beginnen met Hubert Bauthier. De vicekampioen van 2018, die geen geluk had in
de laatste twee proeven, heeft maar één ambitie, en dat is winnen. Ook Benjamin Berghmans,
die zijn eerste succes behaalde in Francorchamps, deelt deze ambitie. Maar aan outsiders voor
de kopposities is er zeker geen gebrek! Justin Bonnes, de Kampioen van 2018, bezit alle
kwaliteiten om voor de overwinning mee te strijden, terwijl Nicolas Chapelle (Kampioen in de
IAME Series Belgium 2018) een tweede podiumplaats van het seizoen wil behalen. Dit geldt
ook voor de Brit Patrick Pearce en voor de Luxemburger Alain Bazard, eerst Gentlemen (ouder
dan 45 jaar). We noteren tot slot ook de aanwezigheid van Adrien Brucculeri, die maximaal wil
profiteren van zijn one shot om te tonen wat hij in huis heeft.
X30 Super Shifter: richting een duel België – Estland?
De X30 Super Shifter klasse (karts van 175cc met versnellingsbak) is de zesde en laatste
categorie die haar opwachting maakt dit weekend. De Est Dorian Piirimagi, titelverdediger,
leidt het kampioenschap met 16 punten voorsprong op de Belg Christof Huibers, vicekampioen
in 2018. De twee mannen tekenden reeds present vanaf het begin van het seizoen en zullen hun
duel dus willen verderzetten. Tal van outsiders zullen zich evenwel kunnen mengen in dit duel,
te beginnen met de Belg Sam Claes en de Est Kaspar Korjus, respectievelijk 3de en 4de in de
IAME Series Benelux. We volgen eveneens het parkoers van de snelle Gil Mertens, de
onbetwistbare winnaar in Francorchamps tijdens zijn debuut in deze competitie. De Belg
Frédéric Op de Beeck en de Nederlander Rowan Grinwis hebben van hun kant reeds bewezen
dat ze de capaciteiten hebben om voor een ereplaats te strijden. Zal de Griek George Lazakaros,
die een nieuwkomer is in het kampioenschap, zich ook kunnen onderscheiden? Het loont de
moeite om dit op te volgen!
Zoals gewoonlijk maken de vrije oefensessies op zaterdag vanaf 14u00 plaats voor de
kwalificaties en de eerste kwalificatieve sessies vanaf 15u45. Op zondag gaan deze verder
vanaf 10u00 voor de start van de eerste van de zes Finales die starten om 14u00. De afspraak
staat dus reeds vast!
Foto’s: Pascal Verheuge
Info: www.iameseriesbelgium.com
Facebook: IAME Belgium

