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Superspannende trialwedstrijd op de Horensbergdam Genk 
 
Heel wat deelnemers zorgden voor een spannende vijfde proef van het 

Open Limburgs Kampioenschap te Genk Horensbergdam. Het duurde 

wel een heel tijdje voor de uitslag bekend was, want met te weinig 

controleurs moest er in twee delen worden gereden wat resulteerde in 

lange wachttijden. Hier bovenop kwam het groot aantal Experten die 

flink wat tijd nodig hebben om hun proeven te rijden, en met de soms 

wat té lange non-stops werd dit één van de langstdurende wedstrijden 

ooit in de geschiedenis van Trial Maaskant. Maar met een zeer 

spannende wedstrijdverloop bij de Senioren, Nationalen en 

Expertenklasse, was het ook een heek mooie wedstrijd. 

 

 

Debutanten : Debucquoy met het goud naar huis 
 

Vanoppen wist als jongste deelnemer de derde plaats te bemachtigen bij de 

debutanten klasse. Opkomend talent Wolfs deed het nog beter en werd 

verdienstelijk tweede. Debucquoy zette het minst aantal voeten en nam het goud 

mee naar huis. 

 

 

Junioren : Molemans aan de top 
 

Colson werd derde bij de Junioren. De tweede plaats was voor de 17-jarige 

Nederlandse Monica Snoeijers, die - als enige vrouwelijke deelneemster - een 

prima prestatie neerzette.  De eerste plaats was voor de goedlachse 12-jarige 

Marnick Molemans. Nu al zoveel talent, dat belooft voor de toekomst ! 

 

 

Senioren : Zels vóór Vanheuverzwijn 
 

Zells, Vanheuverzwijn, Vanoppen, Tits en Colson reden allen een prima eerste 

ronde en bleven allen onder de 10 strafpunten. Maar na de tweede ronde kwamen 

ook Dekens en Swerts opzetten ten koste van Tits en Colson. De strijd voor de 

finale plaatsen lag nu open voor Zels, Vanheuwerzwijn en Vanoppen. Toch moest 

Vanoppen de duimen leggen voor buitenstaander Verheyen die met een 



schitterende derde en vijfde ronde Vanoppen van de derde plaats wist te houden 

en zelf derde werd. De tweede plaats was voor Vanheuverzwijn die dit keer Zels 

moest laten voorgaan. Vanheuverzwijn staat nog op de eerste plaats in het 

klassement maar voelt de hete adem van Zels al in de nek. Wordt ongetwijfeld 

vervolgd. 

 

 

Nationalen : Hensen in bloedvorm ! 
 

Cuyvers nam de slechtste start maar wist de kloof met de andere Nationalen 

dicht te rijden met het beste ronderesultaat in ronde 3 en 4. Baeten zag zijn 

comfortabele voorsprong slinken en na een mindere vijde ronde eindigde hij met 

een gelijke puntenstand als Cuyvers. Beiden heren hadden evenveel foutloze 

nonstops gereden, dus moesten de non-stops die met één strafpunten werden 

beslecht, worden geteld. Dit was in het voordeel van Cuyvers die het net iets 

beter had gedaan. Baeten moest vrede nemen met de derde plaats. Cuyvers werd 

tweede. Ook in het klassement zijn deze heren aan elkaar gewaagd, want met een 

gelijk aantal punten vechten zij er om de eerste plaats. Hensen bleek in 

bloedvorm te zijn. Vanaf de tweede ronde nam hij de leiding en liet tot het einde 

van de wedstrijd zijn voorsprong te houden, en werd zo verdienstelijk de 

absolute winnaar. 

 

 

Experten : Kreder verslaat Zels 
 

Een ongezien groot aantal Experten streden voor de eerste plaats in de 

topklasse. Michiels moest opgeven wegens kettingbreuk, maar ontpopte zich 

daarna tot een geëngageerde controleur door vader Michiels te helpen met het 

controleren op zone 1. Waarvoor dank! Ook Van Bezouw moest opgeven. De 

andere piloten lieten zich van hun beste zijde laten zien. Kuyper en Castreuil 

vielen net buiten de prijzen. Maar de top drie was dan ook van een zeer hoog 

niveau. Nog maar net 16 geworden en nu al een derde plaats opeisen tussen de 

grote jongens: Gilles Molemans, Belg maar wonend in het Duitse Hillensberg en 

schoolgaand in Nederland.  Ongetwijfeld een talent om in de gaten te houden. 

Terug naar de wedstrijd : Zels leek tot na de vierde ronde verzekerd van de 

eerste plaats, maar in de vijfde ronde sloeg het noodlot toe voor hem. Kreder 

wist hier zijn voordeel mee te doen en kon voor het eerst in zijn trialcarrière 

Zels naar de kroon steken. Zilver voor Zels en het goud voor Kreder ! 

(MC) 

 


