
12de en laatste proef :
Genk Horensbergdam 5 juni 2011
Langste non-stop ooit in Genk !

De laatste proef van het Open Limburgs Kampioenschap vond plaats in Genk
Horensbergdam en werd opnieuw mogelijk gemaakt dankzij de vruchtbare
samenwerking van Trial Maaskant met AMC Genk. Alle piloten die nog in de
running lagen voor de kampioenstitel waren op post. De prijzen worden
immers pas uitgereikt op de meet, en daarom nog een laatste inspanning voor
de piloten. De heren parcoursbouwers hadden voor een uitsmijter gezorgd
door de langste non-stop ooit te maken (geschatte lengte : +/- 100 meter ;
zie foto) !

Debutanten : Wolfs sleept de kampioenstitel in de wacht !

Vervoort kwam niet opdagen wat betekende dat hij vrede moest nemen met de
derde plaats in het klassement. Van Zanten was er wel en zette alles op alles om
de dagtitel achter zijn naam te schrijven, wat hem ook lukte met slechts 7
strafpunten. Van Zanten ongetwijfeld in de wolken met zijn dagoverwinning en
een mooie tweede plaats in het eindklassement. Maar nog meer tevreden was



ongetwijfeld Wolfs. Opkomend trialtalent Wolfs werd tweede, maar moest deze
wedstrijd eigenlijk enkel tot een goede einde weten te brengen, om zo zijn
kampioenstitel veilig te stellen. Een grootse prestatie om als nieuwkomer bij de
Debutanten de kampioenstitel in de wacht te slepen. Hansen miste dit jaar iets
te veel wedstrijden om kans te maken op de tittel, maar kon dit keer tevreden
huiswaarts gaan met een mooie derde plaats.

Junioren : Kampioenstitel voor jonge trialbelofte Remacle !

Enkel Vanoppen reed dit keer mee bij de Junioren. Weinig animo en een
makkelijk verdiende eerste plaats voor Ronald. Vanoppen. De kampioenstitel gaat
dit jaar naar de jonge trialbelofte Cyril Remacle.

Senioren : Zels neemt op een speciale manier toch de titel !

Goffings was dit keer in optima forma en nam de derde plaats voor zijn rekening.
Tits nam ook een goede start en kon zijn prestaties aanhouden tot en met de
laatste ronde, wat hem de tweede plaats opleverde. Mede dankzij zijn
uitstekende prestatie in het regelmatigheidscriterium werd hij zelfs derde in
het eindklassement.
Zels en Vanoppen, respectievelijk de nummers één en twee, waren beiden
kanshebbers op de titel. Zels moest enkel de wedstrijd tot een goed einde zien
te brengen. Dit bleek echter niet zo simpel te zijn, omdat hij genoodzaakt was,
door een blessure, de wedstrijd op een wel heel speciale manier af te leggen. Hij
diende zich bij elke proef aan te bieden en telkens het maximum van de
strafpunten te vragen aan de controleur. Enkel op die manier kon hij zijn rivaal
Vanoppen er van weerhouden om de kampioenstitel van hem af te snoepen.
Vanoppen reed een perfecte wedstrijd en won deze dan ook, maar de
kampioenstitel ging dus toch nog naar Zels.

Nationalen : Baeten dagwinnaar en kampioen !

Cuyvers nam een blitzkrieg start door in de eerste ronde slechts 5 strafpunten
te maken. Baeten deed hem dat in de tweede ronde na. Een valpartij in de derde
ronde zette Cuyvers echter even uit de wedstrijd. Baeten zag zijn kans schoon,
nam een voorsprong en kon de wedstrijd zelfs winnen. Ongetwijfeld een
droomdag voor Baeten die samen met de dagoverwinning ook de kampioenstitel in
de wacht sleepte. Cuyvers werd tweede en behaalde ook het zilver in het



eindklassement. Cardinaels was al snel zeker van zijn derde plaats in het
dagklassement. In het eindklassement werd Hensen derde.

Experten : Zels opnieuw kampioen van Limburg !

Cardinaels kwam nog eens tonen met welke uitzonderlijke trialtalenten hij
begaafd is. De overwinning kon dan ook niet uitblijven. Zels had het wat
moeilijker met de non-stops en moest vrede nemen met de tweede plaats. Voor
Zels echter geen reden tot klagen want ook dit jaar is hij de onbetwiste
kampioen van Limburg in de Trialsport.

(MC)

En nog even dit :

Trial Maaskant nodigt alle piloten, familie en vrienden uit op haar jaarlijkse
kampioenenhuldiging. Deze vindt plaats op zondag 26 juni (17u30) in zaal 'De
Moedige Herdershond", Herengracht 99, As (+/- 3km van de Horensbergdam).

Er is een BBQ voorzien. Hiervoor dient u op voorhand (vóór 20 juni) te
reserveren. Dit doet u best door een mail te sturen naar info@trialmaaskant.org
met de vermelding met hoeveel personen u komt (vergeet uzelf niet mee te
rekenen).

Voor meer info kunt u ook bellen naar Marc  : 0499 43 28 34.

Voor leden en vrijwilligers is de BBQ gratis. Familie en vrienden betalen 15 € per
persoon.

We hopen jullie allemaal te verwelkomen,
tot zondag

TRIAL MAASKANT


