
3de Proef OLK Trial 6 november 2011 

Genk Horensbergdam 

 

Cardinaels winnaar op Jack Challoner’s 125cc Beta 
 

De 3de proef van het Open Limburgs Kampioenschap was in handen van de 

organiserende clubs AMC Genk en Trial Maaskant. De bouwers hadden 6 

mooie zones uitgezet en een kleine dertig piloten gingen de uitdaging aan. 

Het was koud, maar het bleef droog en de piloten en het aanwezige publiek 

konden genieten van een mooie trialdag. 

  

Debutanten 
Met zijn enorme ervaring kan geen obstakel hem nog verrassen. Vervoort is zijn 

naam, en met drie foutloze ronden op rij; slechts één strafpunt in de vierde 

ronde en tenslotte een foutloze vijfde ronde, gaf hij opnieuw blijk van zijn 

enorme concentratie. De al even ervaren Debuquoy reed ook éénmaal een 

foutloze ronde, maar in de overige ronden zette hij wat vaker een voetje en 

werd tweede. Voor de derde plaats werd het een spannende strijd tussen enkele 

nieuwe piloten. Maris leek een hele tijd het te gaan halen, maar in de derde 

ronde kwam Devillon sterk opzetten. Merken en Senden sloten zich dicht aan, 

maar konden Maris en Devillon geen enkele keer bedreigen. Maris speelde zijn 

voorsprong op Devillon helemaal kwijt in de vierde ronde. Met een uitstekende 

vijfde ronde probeerde hij het tij te keren, maar dit lukte hem niet en hij 

eindigde met twee punten verschil met Devillon die derde werd. 

 

Junioren 
Een Waals onderonsje bij de Junioren : Gason, Braive en Paolucci verdeelden in 

die volgorde de bekers onder elkaar. Maaskanters Wolfs en Hansen kwamen er 

niet aan te pas, en namen het dan maar tegen elkaar op. Wolfs nam de beste 

start en kon zijn voorsprong behouden. Hansen vertrok wat minder goed, maar 

wist zich naar het einde toe te verbeteren. Met twaalf strafpunten verschil won 

Wolfs het van Hansen. 

 

Senioren 
Collard kwam, zag en overwon. Voor de eerste keer op de Horensbergdam en dan 

winnen…? Het was duidelijk dat deze man niet aan zijn proefstuk toe was… Zels 

en Dekens maakte het enorm spannend voor de strijd om de tweede plaats. 

Dekens zag zijn startvoorsprong van drie strafpunten, één voor één aftakelen en 

eindigde gelijk met Zels. Na de nullen werden geteld., werd Zels toch nog tweede 

en Dekens derde. 

 



Nationalen 
Slechts één piloot bij de Nationalen. Een gemakkelijk overwinning voor Van De 

Weyer die er dan maar een training van maakte. 

 

Experten 
Lang geleden dat er nog eens acht piloten aan de start stonden bij de Experten 

op de Horensbergdam. De helft van hen waren Nationalen die dit seizoen hun 

entree maakten bij de hoogste klasse. De overige helft waren ervaren Experten. 

Na de eerste ronde was het verschil al snel duidelijk. Cardinaels reed 

spelenderwijze door de proeven. Met de 2012 gepimpte Beta 125cc van 

toekomstig WK-piloot Jack Challoner was geen enkele zone hem te moeilijk en 

hij eindigde dan ook op de eerste plaats met slechts één strafpunt. Op de 

tweede plaats eindigde Gilles Molemans. Trial Maaskant was aangenaam verrast 

met de aanwezigheid van de 16-jarige talentrijke piloot. Met ouders van 

Belgisch-Limburgse oorsprong maar woonachtend in Nederland, is Molemans een 

graag geziene piloot op wedstrijden in onze contreien. Hij strijd momenteel ook 

in de finale van het Nederlands kampioenschap Trial Jeugd en ziet daarom ook 

zijn cylinderinhoud beperkt tot 125cc. Molemans rijdt wel niet op een Beta, maar 

op een GasGas. De derde plaats was voor de nestor van de Experten : Leuvenaar 

Castreuil, ook al op GasGas kon prima aansluiting vinden met de jonge Molemans, 

want het verschil bedroeg slechts één strafpunt. 

 

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 

 

Marc Cuyvers 

 


