
Openingswedstrijd Trial Maaskant seizoen 2010-2011 
 

Driemaal Crosset op het podium 
 

 

Trial Maaskant startte op zondag 10 oktober het nieuwe trialseizoen met haar traditionele 

Openingswedstrijd. Plaats van het gebeuren was de Horensbergdam  in Genk. De trialsport in Limburg 

en omstreken kan profiteren van de vruchtbare samenwerking tussen AMC Genk en Trial Maaskant. 

Trialpiloten kunnen op de Horensbergdam niet alleen terecht voor wedstrijden, maar er kan ook 

getraind worden op de dam.  

 

Experts 
De weergoden waren Trial Maaskant goed gezind. Een wolkeloze lucht en een stralende zon zorgde ervoor dat een 

dertigtal  piloten  hun motor na de zomerstop van stal hadden gehaald en zich inschreven voor de Openingswedstrijd 

van het inmiddels 34
ste
 seizoen van het Open Limburgs Kampioenschap Trial. 

Slechts twee Experten aan de start. Crosset nam de overwinning vóór huispiloot Van Steenkiste. Deze laatste miste de 

ervaring van de Waal Crosset, maar heeft wel het voordeel.23 jaar jonger te zijn. Van Steenkiste moet de laatste tijd zijn 

werk delen met zijn passie, en kan helaas niet altijd aanwezig zijn op de wedstrijden en de trainingen. Trial Maaskant 

was dan ook verheugd om hem de club te zien vertegenwoordigen bij de hoogste klasse. 

 

Natonalen 
Ook bij de Nationalen was het een Crosset die, met een diepe kloof van 30 strafpunten de overwinning voor zijn 

rekening nam. Een verdienstelijke tweede plaats voor Cuyvers, die de overige Maaskanters  achter zich wist te laten. 

Cardinaels volgde hem op de voet. Hensen en Baeten vielen net buiten de prijzen. 

 

Junioren 
Lega werd vorig jaar kampioen bij de Junioren en ook op deze openingswedstrijd gaf hij de concurrentie het 

nakijken..Braive en de 14 jarige Colson (blauwe Gas Gas  80cc) eindigde met een gelijk aantal strafpunten, maar Braive 

reed twee keer vaker een foutoze zone; en zo werd Braive nipt tweede . 

  

Senioren 
De meeste spanning viel te beleven bij de Senioren. Zij namen bijna de helft van het totaal aantal inschrijvingen voor 

hun rekening. Vanaf de eerste ronde was het al duidelijk dat Bernard Erkens de meeste kans maakte op de overwinning. 

Met in totaal slechts elf strafpunten liet hij de concurrentie ver achter zich. De strijd om de tweede plaats ging tussen 

Van Steenkiste en Van Oppen; maar ook Tits en Swerts lagen voortdurend op de loer. Van Steenkiste bleek de beste van 

het groepje te zijn en werd tweede. Van Oppen werd derde. 

 

Debutanten – 15 ja 
Crosset en Thiran streden om de eerste plaats bij de Debutanten jonger dan 15..Met slechts een klein verschil van vijf 

strafpunten was het Crosset die op het hoogste schavot mocht plaatsnemen. De derde plaats was voor Dingens. De naam 

Dingens is geen onbekende in de trialsport. Nog niet zo talrijk aanwezig in de trialsport als de Crosset’s maar daarom 

niet minder geëngageerd. Vader Dingens zond zijn zoon uit..Victor Dingens is zijn naam en hij reed een zeer 

verdienstelijke eerste wedstrijd.. 

 

Debutanten 
Deckers kwam wat beter uit de startblokken dan De Ridder, maar naarmate de wedstrijd vorderde wist De Ridder zijn 

mindere eerste ronde goed te maken en alsnog de overwinning te behalen, met slechts één strafpuntje minder dan 

Deckers..Deckers die met zijn deelname aan deze wedstrijd zijn entree maakte in de trialsport. 

 

 

Volgende wedstrijd is op 17 oktober. 

Dit de eerste proef tellende voor het Kampioenschap.  

 

U kan nog steeds lid worden en zo meedingen voor de titel van het Open Limburgs Kampioenschap 


