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Michiels met het goud naar huis 
 

Bitter koud, dat is het minste wat we kunnen zeggen over de weersomstandigheden in  

Genk op de 3de proef van het Open Limburgs Kampioenschap.  In de kantine van AMC 

Genk was het aangenaam vertoeven, maar op het trialparcours van de Horensbergsdam 

was het bibberen geblazen. Even scheen het zonnetje, maar toen ze weg was en een koude 

noordenwind kwam opsteken, werd het ijzig koud.  Met, de hele wedstrijddag door, 

temperaturen onder de nul, was het voor de trialpiloten -maar vooral voor de controleurs - 

een zware beproeving. 

 

 

Debutanten 

Trial Maaskant heeft er dit jaar weer  enkele nieuwe piloten bij. Alle begin is moeilijk, maar toch 

wist  één van hen op deze wedstrijd een podiumplaats te bemachtigen. Oude rot Vervoort mocht 

dit keer opnieuw als voorbeeld dienen voor de jonge garde. In de eerste ronde zou Vervoort nog 

vijf strafpunten oplopen, maar de overige vier ronden wist hij foutloos af te leggen. Op de vaak 

gladde ondergrond is dit een puike prestatie en ruim voldoende voor een eerste plaats. Ook was er 

een podiumplaats voor Thoelen die als "echte" debutant ook maar vijf strafpunten opliep in de 

eerste ronde, maar in tegenstelling met Vervoort pas in de vijfde ronde een foutloos parcours 

reed. De tweede plaats dus voor Thoelen. De derde plaats was voor Vanoppen op zijn nieuwe 

Gas Gas. Nieuwkomers Deckers en Wolfs zijn erg aan elkaar gewaagd maar vielen net buiten de 

prijzen. 

 

Junioren 

Enkel Remacle aan de start bij de Junioren.  Een gemakkelijke overwinning voor deze jonge 

Waal.  Hopelijk krijgt hij volgende week meer tegenstand. 

 

Senioren 

Al in de eerste ronde nam Vanheuverzwijn de leiding bij de Senioren en bleef de hele wedstrijd  

aan de kop van het klassement. Met als eindresultaat een verdiende eerste plaats voor de 

Brusselaar.  Gezworen concurrent Zels reed een mindere eerste ronde, maar wist zich steeds 

dichter achter Vanheuverzwijn te scharen, met als kers op de taart een foutloze (vijfde) ronde 

voor Zels. Iets wat niemand hem na deed.  In totaal moest Zels, met slechts één strafpunt méér, 

genoegen nemen met een tweede plaats. Dekens probeerde zijn achterstand te beperken en wist 

nog net de derde podiumplaats te bemachtigen. 

 

Nationalen 

Al in de eerste ronde pech voor Cuyvers die met een gescheurde uitlaat de wedstrijd toch nog 

wist uit te rijden en zelfs  in de vijfde ronde het beste ronderesultaat wist neer te zetten.  De eerste 

plaats was voor Cardinaels die de hele wedstrijd aan de leiding  reed. Tien strafpunten minder 

dan zijn eerste concurrent, dit kan tellen en dus een verdiende eerste plaats voor de Jitsie-man.  

Baeten werd tweede, met ook tien strafpunten verschil met Hensen, die derde werd. 

 



Experten 

Belgisch Kampioen Trial Warenghien kwam enkel trainen in Genk. Waardoor de deelnemende 

Experten niets hoefden te vrezen. Een uitgelezen kans voor de jonge Michiels, die al in de eerste 

ronde de maat nam van oudgediende Castreuil. Met bijna half zoveel strafpunten maakte 

Michiels brandhout van Castreuil. Een sterke prestatie op een moeilijk parcours. Michiels met het 

goud naar huis. Het zilver was voor Castreuil. 
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