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      Pole Position, Heat Victory and Podium Spot For Standing Construct KTM At Home GP  

 

The Standing Construct KTM team had a successful outing at its home GP at Lommel in Belgium. 

After clinching pole position on Saturday, Max Anstie charged to a heat victory in the second race on 

Sunday. Glenn Coldenhoff represented the team on the overall podium,  and Ivo Monticelli also 

worked his way into the top ten with ninth spot.  

 

The notoriously heavy track and scorching weather made for a tough outing for all the GP riders.   

Max Anstie claimed the pole position on Saturday, and as a two-time former GP winner at Lommel, he 

was one of the favourites going into Sunday's races. His chances of an overall went up in smoke early 

on, though, as a hard crash at the start of race one forced him to retire immediately with a bent bike 

and an injured shoulder. 

 

Anstie was bent on setting matters straight in race two, and blasted off the gate. He disposed of world 

championship leader Tim Gajser and built up a cushion at the lead, until a crash dropped him to 

second again. He recovered and fought back strongly, reclaiming the lead and racing to victory.  

 

Glenn Coldenhoff had a strong outing with two consistent races. His Saturday was less than par, but 

he clearly brought his race face to the track on Sunday. After a good start in the first race, he bombed 

along in the top three. He pressed the leaders for a while, but had to slack off a bit as the race wound 

down, and finished third.  

 

A less sparkling start in race two, Coldenhoff had to fight hard to work his way to third again. He was 

clearly in form, and once in third, was not dislodged from the spot.  This rewarded him with third 

overall, and his first visit to the podium for this season.  

 

Ivo Monticelli collected good scores in both heats.  Despite the heavy conditions, he scored 

handsomely in both races with 13th and 8th respectively. This was sufficient for a listing of ninth 

overall on the day.  

 

Coldenhoff remains in seventh spot on the world championship ladder, a mere nine points adrift of 

fifth.  Anstie remains in 11th spot, and Monticelli has risen to 12th.  The world championship action 

will continue in Imola, Italy in a fortnight's time. 

  

Overall Grand Prix Lommel: 
 

1 Tim Gajser 44 Pnt 

2 Romain Febvre 43 Pnt 

3 Glenn Coldenhoff 40 Pnt 

4 Jeremy Seewer 34 Pnt 

5 Jeremy van Horebeek 29 Pnt 

7 Max Anstie 25 Pnt 

9 Ivo Monticelli 23 Pnt 

 

 



 

 

 

World Championship Standings MXGP: 

 

1 Tim Gajser 626 Pnt 

2 Jeremy Seewer 439 Pnt 

3 Gautier Paulin 402 Pnt 

4 Arnaud Tonus 396 Pnt 

5 Antonio Cairoli 358 Pnt 

7 Glenn Coldenhoff 349 Pnt 

11 Max Anstie 256 Pnt 

12 Ivo Monticelli 212 Pnt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Persverlag : Geel 05-08-2019 

 

 

Pole position, manchezege en podiumplaats voor Standing Construct KTM in thuis GP 

 

Het Standing Construct KTM team heeft met Max Anstie en Glenn Coldenhoff na de pole position op 

zaterdag een manchezege en een podiumplaats weten te bemachtigen in haar thuis Grand Prix in 

Lommel. Anstie won de tweede manche, Coldenhoff pakte zijn eerste podium van het seizoen en Ivo 

Monticelli sloot de Grand Prix af als negende. 

 

Het zware circuit en de warme weersomstandigheden zorgden ervoor dat het een ware slijtageslag was 

voor de rijders. Max Anstie veroverde op zaterdag de pole position en aangezien hij al twee keer eerder 

in Lommel een Grand Prix heeft gewonnen, ging hij als de grote favoriet van start. Echter bij de start 

van de eerste manche kwam hij hard ten val en moest teleurgesteld met een beschadigde motor en 

gekneusde schouder opgeven. In de tweede manche kwam Anstie ijzersterk terug en nam zijn 

revanche. In de eerste helft van de wedstrijd rekende hij af met Tim Gajser en nam de leiding in 

handen. Hij bouwde een voorsprong op en er leek geen vuiltje aan de lucht totdat hij ten val kwam. 

Anstie werd terugverwezen naar een tweede plaats maar kwam sterk terug en wist de manche nog op 

overtuigende wijze winnend af te sluiten. 

 

Glenn Coldenhoff reed twee sterke manches. Nadat het op zaterdag nog niet helemaal lekker ging, 

pakte hij in de eerste manche een hele goede start en deed hij goed mee in de top drie. Lang hield hij 

de druk op de ketel bij de twee kopmannen maar in de slotfase moest hij ze laten gaan en werd derde. 

De start van de tweede manche was net iets minder goed maar Coldenhoff ging de strijd aan met de 

concurrentie en vocht zich wederom naar een derde plaats. Dit was voldoende om met een derde plaats 

zijn eerste podiumplaats van dit seizoen in de wacht te slepen. 

 

Ivo Monticelli scoorde in beide manches goed. Hij kreeg het steeds beter naar zijn zin op het loodzware 

circuit en wist dertiende en achtste te worden in de manches. Vooral de achtste plaats van de tweede 

manche was erg sterk voor de jonge Italiaan. Monticelli werd met deze uitslagen knap negende in het 

dagklassement. 

 

In de tussenstand om het wereldkampioenschap blijft Coldenhoff op een zevende plaats staan maar 

staat nog slechts negen punten achter op de vijfde man. Anstie blijft op een elfde plaats staan en 

Monticelli is opgeklommen naar een twaalfde plaats.  

 

Over twee weken gaat het wereldkampioenschap verder in het Italiaanse Imola. 

 

Daguitslag Grand Prix Lommel: 

 

1 Tim Gajser 44 Pnt 

2 Romain Febvre 43 Pnt 

3 Glenn Coldenhoff 40 Pnt 

4 Jeremy Seewer 34 Pnt 

5 Jeremy van Horebeek 29 Pnt 

7 Max Anstie 25 Pnt 

9 Ivo Monticelli 23 Pnt 



 

 

 

 

Tussenstand wereldkampioenschap MXGP: 

 

1 Tim Gajser 626 Pnt 

2 Jeremy Seewer 439 Pnt 

3 Gautier Paulin 402 Pnt 

4 Arnaud Tonus 396 Pnt 

5 Antonio Cairoli 358 Pnt 

7 Glenn Coldenhoff 349 Pnt  

11 Max Anstie 256 Pnt 

12 Ivo Monticelli 212 Pnt 

 

 


