
1
ste
 proef OLK Trial Seizoen 2010-2011 

 

Cuyvers op het hoogste ereschavot 
 

 

Na de pittige openingswedstrijd van de week voordien, kregen de piloten opnieuw een 

aantal moeilijk proeven voorgeschoteld. De Horensbergdam in Genk was het uitgelezen 

terrein voor deze eerste proef, ingericht door vzw Trial Maaskant en tellend voor het 

Open Limburgs Kampioenschap Trial.. 

 

 

Debutanten 

Vervoort en Van Zanten maakte er een onderonsje van bij de Debutanten. Echte beginners 

zijn deze twee heren niet, maar omwille van de pittige non-stops moesten ze toch aardig wat 

strafpunten incasseren. 

 

Junioren 

Ook bij deze klasse slechts twee deelnemers. Renacle won overtuigend van Huybrechts. 

 

Senoren 

Bij de Senioren ging het er spannender aan toe. Met vijftien deelnemers aan de start was het 

behalen van een ereplaats niet zo eenvoudig. Van Heuverzwijn nam al vanaf de eerste ronde 

de leiding .Erkens en Dekens bleven in zijn kielzog., maar konden hem geen enkel moment 

echt bedreigen. Dekens wist de achterstand het kleinst te houden, maar moest toch zes voetjes 

meer zetten dan Van Heuverzwijn, die de wedstrijd overtuigend won. Goud voor Van 

Heuverzwijn. Zilver voor Dekens. Brons voor Erkens. 

 

Natonalen 

Zeven inschrijvingen bij de Nationalen en dus ook hier een spannende strijd. Cuyvers kwam 

het beste uit de startblokken, maar moest in de tweede ronde Cardinaels vóór laten gaan. In 

derde ronde wist ook Baeten een klein voorsprong te nemen op Cuyvers. Maar n een sterke 

vierde ronde nam Cuyvers terug de leiding en wist in de vijfde ronde zijn voorsprong zelfs te 

verstevigen. Cuyvers op het hoogste ereschavot.. Cardinaels op nummer twee. Baeten op 

nummer drie. 

 

Experten 

Slechts één piloot bij de Experten. Castreuil maakte er dan maar een training van. 

 

(MC) 

 

 

De tweede proef van het kampioenschap vindt plaats op 7 november.  

Plaats : Horensbergdam – Genk  

Start :  11u00 – Iedereen welkom - gratis toegang 


