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Prachtprestatie van Tits 

 
Na de Openingswedstrijd van vorige week, werd het dit keer menens voor de piloten die 

zich wilden meten op het Open Limburgs Kampioenschap Trial. De bouwers van dienst 

hadden het de piloten niet te moeilijk gemaakt, om voor diegene die naar een hoger 

niveau wilden overstappen, de stap niet al te groot te maken. 

 

 

Debutanten 

Enkele nieuwe piloten aan de start bij de Debutanten. Merken en Maris zijn nieuw in de 

trialsport en kwamen hun kansen wagen bij de beginnerklasse. De twee instappers waren de 

eerste twee ronden aan elkaar gewaagd, maar in de derde en de vijfde ronde was het Maris die 

het een stuk beter deed dan Merken. Toch waren de prestaties van beiden heren niet goed 

genoeg om in de prijzen te vallen. Thoelen had al wat meer ervaring en kon wel aansluiting 

vinden bij de ‘ervaren’ debutanten Slegers, Vervoort en Debuquoy. Dat de ereprijzen verdeeld 

gingen worden onder deze drie piloten stond al bij voorbaat vast. Slegers en Debuquoy 

kwamen beiden met slechts één strafpunt door de eerste ronde. Vervoort zette twee voetjes. 

Vanaf de tweede ronde wisten zowel Debuquoy als Vervoort alle zones foutloos te rijden, 

waardoor Debuquoy de wedstrijd won door slechts één strafpunt te maken. Vervoort werd 

tweede met twee strafpunten. Slegers zette wat vaker een voetje en werd alsnog derde met vijf 

strafpunten. 

 

Junioren 

Vorig jaar reden Hansen en Wolfs zich al bij de Debutanten in de kijker en dit jaar stappen ze 

over naar de Junioren. Wolfs had andere verplichtingen en was er dit keer niet bij, waardoor 

Hansen zijn kans schoon zag om alvast wat klassementspunten te scoren. Niet dat hij ze 

makkelijk zou verdienen - de proeven waren een stuk moeilijker dan bij de Debutanten – maar 

zijn prestatie was goed genoeg voor zijn allereerste overwinning bij de Junioren. Vanoppen 

gaf flink weerwerk maar moest met vier strafpunten vrede nemen met de tweede plaats. 

 

 

Senioren 

Tits en Vanoppen namen de beste start door slechts twee strafpunten te maken in de eerste 

ronde. Dekens volgde op de voet met drie strafpunten. In de tweede en derde ronde ging het 

Vanoppen minder goed af en strandde hij op de derde plaats, gelijk met Schamps. En dat bleef 

zo tot bij de finish. Een ex-aquo in het aantal strafpunten, maar ook nog eens een gelijk aantal 

nullen. Uiteindelijk bleek Vanoppen tweemaal vaker een éénpunter gemaakt had. De derde 

plaats was dus voor Vanoppen vóór Schamps. De strijd voor de overwinning ging toen tussen 

Tits en Dekens. Na de tweede ronde stonden de beiden heren opnieuw gelijk. In de derde 

ronde nam Tits een puntje terug op Dekens maar met een foutloze vierde ronde, zette Tits een 

prachtprestatie neer en was de overwinning binnen handbereik. In de vijfde ronde kon Tits de 

nam hij nog eens twee punten voorsprong en werd hij de winnaar van de dag. Dekens werd 

verdienstelijk tweede.   

 

Nationalen 

Nadat Coolen zich vroegtijdig uit de wedstrijd had teruggetrokken, waren het Eyckmans en 

Cardinaels die zorgden voor een spannende finale bij de Nationalen. Eyckmans kwam als 

beste uit de startblokken en nam meteen vier punten voorsprong. Cardinaels maakte in de 



tweede en de derde ronde zijn achterstand goed. In de vierde ronde ging het echter mis voor 

Eyckmans en een vijfpunter in de laatste ronde was er helemaal te veel aan. De overwinning 

was voor Cardinaels. Eyckmans werd tweede. 

 

Experten 

Baeten, Laeremans, Hensen en Cuyvers stapten over van de Nationalen naar de Experten. We 

waren dus benieuwd wat de heren zouden presteren in de hoogste klasse. Als referentiepunt 

fungeerde Van Steenkiste - kampioen van 2008-2009 – die zich op het laatste moment nog 

meldde aan de start. Het was echter Laeremans die met een flinke voorsprong van zeven 

strafpunten op Van Steenkiste en Baeten de eerste ronde afwerkte. Cuyvers en Hensen 

volgden op acht strafpunten van Laeremans. In de tweede ronde liet Van Steenkiste zien dat 

hij zich niet zonder slag of stoot gewonnen ging geven en pikte vijf punten af van Laeremans. 

In de derde ronde gaf Van Steenkiste een flinke opdonder aan Laeremans door het met acht 

strafpunten minder te doen. Ook in de vierde en vijfde ronde bleef Van Steenkiste zijn ritme 

aanhouden, en zo kon hij overtuigend winnen bij de Expêrten. Maar ook een uitstekende 

prestatie van Laeremans die op zijn eerste wedstrijd bij de Experten, het zilver naar huis 

mocht nemen. Baeten werd met een klein puntenverschil derde. 

 

De volgende wedstrijd tellend voor het Open Limburgs Kampioenschap vindt plaats op 

zaterdag 29 oktober op het trial/enduro terrein in Bilstain. De organisatie van deze wedstrijd is 

in handen van Bilstain Challenge en de wedstrijd vangt aan om 10u00. Bezoekers mogen 

gratis binnen. Alle informatie over de trialsport in België vind je op www.trialmaaskant.org 

 

Je kan dit verslag nalezen in ‘Motorgazet’, verkrijgbaar in de dagbladhandel. 
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