
Zaterdag 29 oktober 2011 

5de Finale Trial Trophy Challenge Bilstain 
tevens 

2de Proef Open Limburgs Kampioenschap Trial  
 

Het trial/enduro terrein in Bilstain blijft voor veel trialfanaten, dé favoriete 

plaats om hun sport te beoefenen. Zo maar eventjes 127 piloten namen deel 

aan de 5de manche en tevens finale van de Trial Trophy Challenge Bilstain. 

Trial Maaskant koos ervoor om deze wedstrijd ook op de kalender van het 

Open Limburgs Kampioenschap te plaatsen en daarom waren de 

klasementspiloten ook weer van de partij. 

 

Inters 
Maaskanter Jan Cardinaels werd met grote voorsprong winnaar bij de Inters. 

Met slechts 8 strafpunten in de eerste ronde zette hij zijn tegenstanders al 

snel op een moeilijk te overbruggen achterstand. De tegenstanders waren de 

jonge waal Rouselle en oud-kampioen van Nederland Alex Van den Broeck. Beiden 

heren maakten 21 strafpunten in de eerste ronde en in de tweede ronde bleven 

ze aan elkaar gewaagd met elk 7 strafpunten. Rouselle klopte Van den Broeck in 

de derde ronde met 1 strafpunt tegen 8.  

Rouselle werd met twee overwinningen, twee maal een tweede plaats en één keerl 

derde, kampioen in het eindklassement van de Challenge. Cardinaels werd met 

twee overwinningen op twee deelnames, tweede finalist. Danny Crosset kon door 

organisatorische redenen ook maar twee keer deelnemen maar werd in de derde 

manche geklopt door Cardinaels waardoor hij vrede moest nemen met de derde 

finaleplaats. 

 

Nationalen 
Gilles Molemans moest Philippe Crosset laten vóór gaan bij de Nationalen. Toch 

kwam de jonge Molemans met het beste resultaat uit de eerste ronde. In 

tegenstelling met Crosset slaagde Molemans er niet in zich te verbeteren in de 

volgende ronden. Castreuil ging wel steeds beter rijden en eindige als derde. 

Philippe Crosset werd ook winnaar in het eindklassement met vier overwinningen 

op rij. Castreuil werd tweede. Havelange derde. 

 

Junior Trophy 
Eric Lejeune was in topvorm. Met half zoveel strafpunten als Laeremans werd hij 

winnaar bij de categorie Juniors Trophy. Maraite werd derde. 

Lejeune had in eerdere manches ook al meegedaan met zijn oldtimer motor in 

een aparte reeks en kon daarom niet genoeg punten bij elkaar halen voor de 

finale plaats. Hij moest vrede nemen met de derde klassementplaats. Malcorps 



werd tweede in het eindklassement. Maraîte nam de grootse beker mee naar 

huis. 

 

Juniors 
Luc Cardinaels kwam met de minste strafpunten door de eerste ronde, maar kon 

zich in de volgende ronden niet verbeteren. Eric Verkenne kon dat wel en werd 

zo winnaar bij de Junioren. Claude Goset reed in de tweede en derde ronde ook 

beter als Cardinaels, maar Goset maakte een slechte start in de eerste ronde en 

strandde uiteindelijk met twee strafpunten verschil met Cardinaels op de derde 

plaats. 

Cardinaels, Goset en Verkenne streden ook onderling voor de finaleplaatsen in 

het eindklassement. Cardinaels had eerder al de derde als de vierde manche 

gewonnen en was door zijn regelmatigheid zeker van de eindoverwinning. Goset 

won de eerste manche en werd tweede in het eindklassement. Verkenne won de 

laatste manche, maar in het eindklassement werd hij derde. 

 

 

Juniors Bi 
Eddy Zels werd met zijn BSA winnaar bij de olditmer Junioren met een klein 

verschil op Philippe Cyte. 

Met drie overwinningen werd Zels ook klassementswinnaar. Cyte werd tweede. 

Eric Lejeune derde. 

 

 

Randonneur Trophy 
Bij de Randonneurs Trophy was Lombarts de beste piloot. Corbusier kwam nog 

gevaarlijk dichtbij, maar moest vrede nemen met de tweede plaats. Nossent 

zette één voetje meer en werd derde. 

Bijna net dezelfde uitslag voor het eindklassement: Lombart nummer één. 

Corbusier nummer twee. Nossent viel wel net buiten de prijzen ten voordele van 

Erkens die vandaag een mindere dag had, maar in het klassement toch derde 

werd. 

 

 

Randonneurs 
37 Randonneurs aan de start en dan wordt elke stuurfout zwaar afgestraft. 

Ondanks de nodige stress die dit voor de piloten met zich meebrengt wist Hub 

Nix het hoofd koel te houden en de overwinning aan zijn palmares toe te voegen. 

Collard kwam iets minder goed door de eerste ronde en eindigde op de tweede 

plaats. Met slechts één strafpunt verschil werd Degueldre derde. 



Zonder ook maar één manche te hebben gewonnen werd Degueldre toch de 

winnaar in het klassement. Nix won twee keren een manche, maar miste één 

wedstrijd meer dan Deguledre en moest vrede nemen met de tweede plaats. 

Deblaere presteerde vandaag beneden zijn kunnen, maar werd met twee puntjes 

meer dan nummer vier, toch nog derde in het einklassement. 

 

Randonneurs Bi 
Bij de Randonneurs met een oldtimer won Masety met groot puntenverschil van 

Renard. Hansenne werd derde met één strafpuntje meer. 

Renard werd wel de eindwinnaar, gevolgd door Masety en Michat. 

 

 

Debutanten 
Maaskanter Vervoort wist zich met twee foutloze ronden verzekerd van de 

eerste plaats. Jeffrey Nix kwam aardig in de buurt, maar speelde met een 

desastreuze derde ronde bijna zijn tweede plaats kwijt aan een nieuw 

aanstormend talent van Trial Maaskant Jo Maris. 

Lejeune Maxime had een off-day, maar kon nog net zijn klassement veilig stellen 

en werd de eindwinnaar. Twee puntjes minder voor Froidmont, die tweede werd. 

De jonge Nix heeft duidelijk talent, maar door te weinig deelgenomen 

wedstrijden, moest hij zich tevreden stellen met de derde plaats. 

 

Debutanten  70 cc / 50 cc 
Axel Crosset werd dit keer vierde bij de 70cc klasse, maar reed alle wedstrijden 

mee, won twee manche en kon zo genoeg punten bij elkaar rijden voor de 

eindoverwinning.  

Maxime Lejeune reed vier van de vijf manche mee bij de 50cc klasse en kon, net 

als Crosset, voldoende punten verzamelen en winnaar worden in het klassement. 

 

 

Nog even dit : Trial Maaskant organiseert op 20 november a.s. haar jaarlijkse 

‘Grote Prijs Eddy Zels’. Deze wedstrijd is een waar genoegen voor de liefhebbers 

van oude motoren : BSA. NSU, FN. Royal Enfield, Fantic, Yamaha en ga zo maar 

door. Allemaal merken waar elke oldtimer motorfanaat van droomt. Je kunt ze 

niet alleen komen bewonderen, maar ze ook in actie zien in de diverse non-stops 

die zullen worden aangelegd op de Horensbergdam te Genk. Voor meer info: 

www.trialmaaskant.org 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  


