European Le Mans Series 2016 - 2. Imola

Bert Longin vindt steeds beter zijn draai in de ELMS
Hoewel het resultaat niet helemaal aan de verwachtingen beantwoordde, was Bert Longin na afloop van
de tweede European Le Mans Series-race van het seizoen tevreden over zijn persoonlijke prestatie. Op de
legendarische omloop van Imola wist hij heel dicht in de buurt van de meer ervaren LMP3-toppers te
blijven.
De LMP3-categorie was ook in Imola de grootste van drie categorieën van de ELMS. Met twintig bolides aan
de start was de strijd bij de 'kleine' prototypes van bij de start ongemeen hard. Deze keer nam Bert Longin
het wedstrijdbegin voor zijn rekening en met de Ligier JS P3 van het Zwitserse Race Performance zette hij
een hele mooie eerste stint neer. Van op een vijftiende startplaats wist de Leuvenaar op te rukken naar een
achtste plek, en bleek hij in zijn stint de zesde rondetijd van het hele pak neer te zetten.
"Ik ben blij dat ik in dit hoogstaande startveld mijn mannetje kan staan", stelt een tevreden Longin. "Het
verschil met de toppers in de categorie is al een halve seconde kleiner dan bij de eerste race in Silverstone,
het gaat dus zeker en vast de goede weg op."
Jammer genoeg liep het daarna mis voor de Race Performance Ligier. In de wisselende
weersomstandigheden kon Marcello Marateotto een fout niet vermijden en omdat de wedstrijd door de
regen meer dan een uur werd geneutraliseerd kon het jonge Zwitserse talent Giorgio Maggi die scheve
situatie niet meer rechtzetten. Uiteindelijk tikte de #8 Race Performance Ligier als veertiende LMP3-auto
aan.
"Niet het verhoopte resultaat, dat moge duidelijk zijn", besluit Longin. "Maar desondanks ben ik best
tevreden over mijn persoonlijke prestaties. Ik denk dat ik heb laten zien dat ik in dit kampioenschap best
goed voor de dag kan komen."
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