IAME Series Benelux : spectaculaire terugkeer in Francorchamps
Voor de derde proef van het seizoen bracht de IAME Series Benelux wedstrijden van een zeer hoog
niveau in Francorchamps!
De afspraak, die in twee delen werd gesplitst om zo het huidige
gezondheidsprotocol te respecteren, had ook verschillende omstandigheden te bieden aan de piloten.
Terwijl de zon van de partij was op zaterdag voor de X30 Senior- en de X30 Junior klasse, werd de
spanning in de Finales van de Mini-, Mini Rookie-, X30 Super Shifter- en X30 Master klasse op zondag
vergroot door verscheidene regenbuien.
Twee jaar na de laatste verschijning van de IAME Series Benelux in het hart van het mooiste circuit ter wereld,
konden de teams nog eens de strijd aangaan in Spa-Francorchamps voor hun derde van vijf proeven van dit
kampioenschap 2021. Het minste wat we kunnen zeggen, is dat de 174 deelnemende piloten een groots
spektakel hebben neergezet tijdens de, met momenten, veranderende omstandigheden! Op zaterdag waren het
Elie Goldstein (X30 Senior) en Clément Outran (X30 Junior) die de overwinning op hun naam schreven onder de
zon. De dag nadien moesten Antoine Venant (Mini Rookie), Luuk Taal (Mini), Matteo Raspatelli (X30 Super
Shifter) en Matthieu Delbauf (X30 Master) alles uit de kast halen op een natte of bedampte piste.

X30 Senior: Goldstein trekt aan het langste eind
In de zeer hoogstaande X30 Senior klasse (14-30 jaar), hielden de piloten er de spanning in tot de laatste ronde
van de Finale. Na een zeer intense en geanimeerde strijd voor de kopposities, was het uiteindelijk Elie Goldstein
die de geblokte vlag als eerste voorbijreed met een verschil van 5 tienden van een seconde. Genoeg om het

weekend af te sluiten met het maximum van de punten. Vroeger op de dag was de laureaat van de eerste twee
Finales van het seizoen de beste in zijn drie kwalificatiemanches en stond hij logischerwijze aan de leiding in het
tussentijds klassement.
Achter de titelverdediger kon Rivaldo van de Westelaken de tweede plaats wegkapen voor een Evan Becerra die
zijn eerste podium van het seizoen kon behalen. De Top 5 werd vervolledigd door Cian Shields en Beau
Heijmans. We noteren eveneens de 8ste plaats van Noah Maton die zich de snelste toonde van de rookies voor
Senna van Soelen (10 de ) en de eerste vrouw van het peloton, Sita Vanmeert (11 de ).
De grote verliezers van de dag waren Daan Steenman, Bart Ploeg en Yani Stevenheydens. Terwijl ze voor de
overwinning aan het strijden waren, haakten de drie concurrenten in elkaar op het einde van de rechte lijn. En
wat te zeggen van Sam Balota? De Antwerpenaar kijkt na een 15de plaats, mede door een tijdstraf van 5
seconden (losgekomen voorbumper), tegen een achterstand aan van 38 punten op Elie Goldstein in het
kampioenschap.
X30 Junior: Outran aan de top
Thibaut Ramaekers, die op kop stond na de kwalificaties en lang aan de leiding reed in de Finale, leek op weg
naar zijn eerste succes in de X30 Junior klasse (12-15 jaar) in Francorchamps. Maar in het tweede deel van de
wedstrijd reed de Mini-kampioen schouder aan schouder met zijn vriend Arthur Vausort. Het was uiteindelijk een
derde die van die situatie gebruik zou maken om de buit binnen te halen, namelijk Clément Outran. De
Fransman, die als 5de mocht starten, verhoogde het tempo naar gelang de rondes verstreken en kon uiteindelijk
zijn tweede opeenvolgende overwinning pakken dit seizoen. Thibaut Ramaekers moest vrede nemen met de
tweede trede van het podium net voor Nathanaël Den Hondt. We noteren eveneens de mooie prestatie van
Arthur Vausort die uiteindelijk 4de werd voor Clément Massaux (5 de ). Net na de Top 5 vinden we Angelo Meli,
Julian Kamen, Youri Bonte, Illiano Couture en San van Voskuilen.
In het kampioenschap wordt de mooie regelmatigheid van Nathanaël Den Hondt momenteel beloond. De Belg,
die nooit minder goed deed dan een 3de plaats, leidt de dans met een voorsprong van 22 eenheden op Julian
Kamen et 28 op Clément Outran.

Mini: Taal pakt zijn eerste
Luuk Taal zal zonder twijfel een onvergetelijke herinnering overhouden aan deze derde proef van de IAME
Series Benelux. De Nederlander, die we gewoonlijk vooraan terugvinden in de Mini klasse (10-12 jaar), kon in
Francorchamps zijn allereerste overwinning pakken in de Finale. Maar men mag er niet vanuit gaan dat het een
race was die vlekkeloos verliep. De winnaar van de dag liet zich verrassen door de vochtigheid bij het naderen
van een bocht onder gele vlag, waarbij verscheidene van zijn achtervolgers hem ook hier in het decor volgden.
Gezien de omvang van het incident, werd de race onderbroken vooraleer te worden hervat onder de “Slow”procedure volgens het klassement van de ronde voor het wedstrijdincident. Bij de herstart slaagde Luuk Taal er

dus in zijn leidersplaats vast te houden tot aan de finish, voor Quinten Van Leewen en Temmo Koopmans. Net
daarachter vinden we Devon Hagelen en Mick Blankespoor.
Dankzij dit resultaat pakt Luuk Taal ook meteen de leiding in het kampioenschap. Vooraleer eind augustus naar
Genk af te zakken heeft hij een voorsprong van een puntje op Roberto Baas, die op zondag 6de werd, en drie
punten op Jason Bralic, die zich liet verrassen door de vochtigheid en moest opgeven.
Mini Rookie: Antoine Venant solo
Voor de kwalificatieve oefensessies en de kwalificaties wachtte de piloten een droge omloop en dan… regen
voor de Finale. De jonge wolven van de Mini Rookie klasse (7-10 jaar) hebben alle omstandigheden
meegemaakt de voorbije zondag in de Ardennen. Op het beslissende moment heeft Antoine Venant zijn
tegenstanders letterlijk overklast door de overwinning te pakken met 18 seconden voorsprong op Finn Rossen.
Chapeau! Maar er waren in werkelijkheid twee grote winnaars in Francorchamps: Édouard Godfroid, die 3de
was in de Finale en 1ste na de kwalificaties, is degene die de meeste punten kon scoren over de ganse meeting,
wat hem toelaat terug te keren tot op 10 punten van Gilles Herman, die nog voor de start van de Finale moest
opgeven. Noah Grignet kon van zijn kant zijn mooie regelmatigheid, die hij sinds het begin van het seizoen
aanhoudt, bevestigen. Hij kwam als 4de over de finishlijn voor het eerste meisje van het peloton, Yinthe De
Smet, en Priam Bruno.

X30 Super Shifter: Raspatelli met panache
Net als in de X30 Senior- en Junior klasse, was er een spannende finale in de X30 Super Shifter klasse (175cc
karts met versnellingsbak). Christof Huibers, die domineerde op de nog natte piste in het begin van de race,
werd uiteindelijk voorbijgestoken door Matteo Raspatelli op twee rondes van het einde. De Sambrevillois kon zo
zijn tweede proef van het seizoen op zijn palmares toevoegen en weerhield hij de titelverdediger van een eerste
succes in 2021. Sam Claes, die leider was na de kwalificaties kon zijn pole niet vasthouden. De Limburger blijft
desalniettemin aan de leiding in het kampioenschap. Hij heeft nu één punt voorsprong op Christof en tien op
Matteo Raspatelli.
Achter het magische trio, dat reeds in 2020 voor de titel streed, zet Nick Smit zijn leerproces verder. De exSenior eindigt op een mooie 4de plaats voor Tim Ver Eslt en kon zo zijn regelmaat bevestigen. Corentin
Grégoire, mooi 3de na de kwalificaties op een droge omloop, sluit zijn weekend af op de 6de plaats voor Gilles
Vandevoorde en de eerste “Master”, Hughes De Schepper.
X30 Master: Delbauf domineert
Matthie Delbauf, auteur van de beste tijd tijdens de oefensessies, en eveneens eerste na de kwalificaties en
autoritaire winnaar van de Finale, realiseerde een foutloze wedstrijddag in de X30 Master klasse (ouder dan 25
jaar of zwaarder dan 75 kg). Dankzij dit resultaat kan de Athois zich herpositioneren in het kampioenschap en

wordt hij een serieuze kandidaat voor de titel.
Op een opdrogende omloop maakten de twee piloten in de Finale een mooie sprong in het klassement. Hubert
Bauthier won 5 plaatsen wat genoeg was voor de eerste runner-up plaats, terwijl Behhan Danhier terug opklom
van de 21ste naar de… 3de plaats! De Bergenaar moest zelfs de tweede plaats prijsgeven door een tijdsstraf van
vijf seconden voor een losgekomen voorbumper. De Top 5 werd vervolledigd door Benjamin Berghmans Jr en
Bjorn Verhamme voor amazone Stéphanie Biélande. Voor Thierry Delré was het daarentegen een minder
geslaagde dag en hij moest zich tevreden stellen met een 7de plaats. Hij blijft desalniettemin aan de leiding in de
IAME Series Benelux met acht punten voorsprong op Hubert Bauthier en tien op Matthieu Delbauf. Er is dus nog
niets beslist vooraleer de teams afzakken naar Genk voor de voorlaatste proef van het seizoen op 21 en 22
augustus!
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