
10de proef Open Limburgs Kampioenschap Trial 

Genk Horensbergdam 8 mei 2011   
 

 

Zondag 8 mei organiseerde Trial Maaskant haar 10de proef voor het Open 

Limburgs Kampioenschap Trial in Genk. Plaats van gebeuren was opnieuw het 

clubparcours op de Horensbergdam. Dankzij de medewerking van AMC Genk 

kunnen triallisten gedurende 4 dagen per week komen trainen op het 

trialparcours. Alles hieromtrent kan je vinden op de website 

www.trialmaaskant.org. 

 

 

Debutanten : Wolfs wordt de nieuw leider in het klassement ! 

 

Dit keer de drukst bezette klasse. Deckers nam een goede start, maar liet het in 

de tweede ronde wat afweten ten voordele van Marcoen. In de derde ronde kon 

Deckers opnieuw aansluiting vinden en konden beiden heren met een gelijk aantal 

strafpunten aan de vierde ronde beginnen. Marcoen en Deckers nog steeds ex-

aquo na de vierde ronde. De beslissing zou vallen in de vijfde ronde. Marcoen 

haalde het en werd derde, met 2 strafpunten minder dan Deckers, die net buiten 

de prijzen viel.  

Op de vorige proef van het Open Limburgs Kampioenschap werd een telfout 

gemaakt en daardoor wist nieuwkomer Wolfs pas achteraf dat hij zijn eerste 

podiumplaats in zijn nog jonge trialcarrière bemachtigd had. Dit keer viel hij 

opnieuw in de prijzen en in het voorlopig klassement neemt hij nu zelfs de eerste 

plaats voor zijn rekening. 

De winnaar van de dag werd echter Van Zanten. Hij is al jaren lid van de club, 

enkele jaartjes geleden was hij nog kampioen bij de Senioren, maar nu doet hij 

het wat kalmer aan bij de Debutanten, maar het winnen heeft hij niet verleerd. 

 

  

Junioren : Remacle nu al zeker van de kampioenstitel ! 

 

Trial Maaskant heeft er sinds kort een Junior bij: Vanoppen deed op de vorige 

proef  reeds zijn entrée bij de Junioren, maar kon dit keer door een technisch 

probleem zijn wedstrijd niet uitrijden. Zijn tegenstander Remacle kon de 

wedstrijd wel uitrijden, en zeker niet onverdienstelijk. Hij nam zijn 

klassementspunten en verzekerde zich van de kampioenstitel bij de Junioren, 

met nog twee wedstrijden te gaan.  

 

 



Senioren : Eyckmans : de aanhouder wint ! 

 

Een aantal Senioren waren niet aanwezig omwille van een oldtimer trialwedstrijd 

die op dezelfde dag plaatsvond. Maaskanters Tits en Vanoppen deden hier hun 

voordeel mee, en konden enkele klassementspunten mee pikken ten nadele van de 

afwezigen. Tits werd verdienstelijk derde. Vanoppen leek eerst op de 

overwinning af te stevenen toen een vijfpunter in de vierde ronde hem stokken in 

de wielen kwam steken. Vanoppen kwam hierdoor plots gelijk te staan met 

Eyckmans. Pas in de laatste ronde zou de beslissing vallen. Uiteindelijk was het 

Eyckmans – die niet zo goed was gestart maar in de derde ronde Tits al had 

gepasseerd - die de overwinning voor Vanoppens neus wegkaapte. 

 

 

Nationalen : Baeten wint met de nullen ! 

 

Cuyvers nam al snel de leiding bij de Nationalen en kon tot in de vijfde ronde zijn 

voorsprong behouden, maar hij moest in de laatste ronde een vijfpunter 

incasseren waardoor hij zijn voorsprong als sneeuw voor de zon zag wegsmelten, 

met als resultaat een gelijk aantal strafpunten als Baeten en dus moesten de 

nullen worden geteld. Baeten had vier keer vaker een proef foutloos gereden en 

won zo op het nippertje toch nog de wedstrijd. Cuyvers werd tweede, Hensen 

werd derde. 

 

(MC) 

 

Volgende wedstrijd : 11de  en voorlaatste proef op 22 mei a.s. te Genk 

Horensbergdam, gratis inkom voor de bezoekers, iedereen met een trialmotor 

mag deelnemen ! Non-stops voor alle categorieën, ook beginners !! 

 


