
2de proef OLK Trial /  1ste proef Trial Trophy Bilstain 

De afwezigen hadden ongelijk. Het schitterende EK Trial terrein in Bilstain lag er zalig bij. De schade 

door de overstromingen lieten nog hun sporen na. Maar het zonnetje scheen en de triallisten 

konden zich weer verheugen op een mooie wedstrijd. 

 

Debutanten 

Bakkers, Convents, De Kinder en Stevens aan de start bij het blauwe spoor. Convents wist de tweede 

ronde nog met een gelijk aantal punten af te werken als De Kinder, maar zowel in de eerste als in de 

derde ronde moest Convents zijn meerdere erkennen in De Kinder. Een verschil met 7 strafpunten.  

Ook 7 strafpunten was het verschil tussen De Kinder en Stevens die hiermee het maximale aantal van 

20 klassementspunten opnieuw achter zijn naam wist te schrijven.  

Bakkers deed het op de oldtimer en werd daarom in een ander klassement ingedeeld. Met 14 

strafpunten wist hij zich voor het OLK klassement nog tussen De Kinder en Convents in te wurmen. 

 

Randonneurs 

De Senioren en Junioren van Trial Maaskant dienden zich in te schrijven bij de klasse van de 

Randonneurs. Helaas waren er maar vijf van onze clubpiloten die zich aan de start hadden gemeld, 

maar de spanning was er niet minder om. Het was ook uitkijken hoe de piloten het er vanaf gingen 

brengen nu ze moesten presteren op verplaatsing buiten hun vertrouwde oefenterrein in Genk. 

Bovendien waren de moeilijkheidsgraad van de proeven behoorlijk pittig wat beloofde voor een felle 

strijd tussen Baeten, Hermans, Matthijs, Tits en Vaessen.  

Al snel bleken de piloten bijzonder aan elkaar gewaagd te zijn. Zo legden zowel Tits als Hermans de 

eerste en de tweede ronde met gelijke strafpunten af. Maar in ronde drie nam Tits met drie 

strafpunten minder, de maat van Hermans. En met die puike derde ronde wist Tits ook concurrent 

Vaessen te evenaren in de eindstand. Niet alleen hadden de beiden heren evenveel strafpunten, ze 

hadden ook - zeer uitzonderlijk - evenveel 5-punters, 3-punters, 2-punters, 1-punters en nullen. In dit 

geval wordt er gekeken wie als eerste een voet heeft gezet. Wellicht om die reden werd Vaessen 

vóór Tits geplaatst in de uitslag.  

Clublid Matthijs kon de hele wedstrijd de concurrentie vóór blijven en - met een zeer goede derde 

ronde van slechts 6 strafpunten - zijn voorsprong verder uitbouwen. De beste prestaties werden 

echter neergezet door Baeten die zeer consistent zijn voorsprong kon vasthouden, maar het in de 

derde ronde toch heel even benauwd kreeg toen hij de hete adem van Matthijs in de nek kon voelen. 

Baeten hield echter het hoofd koel, gaf de concurrentie het nakijken en kreeg de volle 20 

klassementspunten als een mooie bekroning voor zijn uitstekende prestatie.  

 

Randonneur Trophy 

Nationalen Goffings, Eggen en Cardinaels besloten zich in te schrijven voor de groen-witte 

tussenklasse. De eerste proef die ze onder ogen kregen boezemde hen immers weinig vertrouwen in. 

Een gevaarlijke afdaling deden de heren besluiten het zekere voor het onzekere te kiezen en af te 

zien van het oorspronkelijk plan om zich bij de Junior klasse in te schrijven. Misschien wat voorbarig 

want afgezien van proef 1 en proef 5 bleken de meeste proeven wel mee te vallen.  



De Spaanse Rodriguez - inmiddels een vertrouwd gezicht in Genk, maar wellicht minder vertrouwd 

met het parcours in Bilstain - trad ook aan in deze reeks.  

Terug naar de wedstrijd waar Cardinaels de beste start name van het gezelschap en de eerste ronde 

afsloot met 5 strafpunten, op de hielen gezeten door Goffings met 6 strafpunten. Eggen volgde op 

enige afstand met 9 strafpunten. Rodriguez sloot de rij met 16 strafpunten.  

In de tweede ronde was Goffings helemaal op dreef: met slechts 1 strafpunt liet hij zien dat hij heer 

en meester was. Cardinaels bleef het proberen en met 4 strafpunten in de tweede ronde wist hij de 

aansluiting met Goffings te behouden. Eggen zag met 8 strafpunten de bui al hangen. Rodriguez leek 

nog even een remonte te maken met slechts 5 strafpunten.  

In de derde ronde kon de Spaanse zichzelf niet meer verbeteren. Eggen kon met een redelijke derde 

ronde het verschil met Cardinaels te beperken, maar het meeste had hij nog te danken aan de 2 

vijfpunters die Cardinaels de das omdeden in de derde ronde. Hierdoor verdween de voorsprong van 

Cardinaels als sneeuw voor de zon, en moest hij de eer laten aan Eggen, met slechts 1 strafpuntje 

verschil.  

Goffings bleef, net als in de tweede, ook in de derde ronde met slechts 2 strafpunten zeer goed 

presteren wat hem een totaal opleverde van 9 strafpunten, waardoor hij verdiend winnaar werd bij 

de Randonneur Trophy klasse. 

 

Junioren 

Berben wist de overgang naar de Nationalen klasse van het OLK goed te verteren. In tegenstelling tot 

het hierboven genoemde gezelschap, liet hij zich niet afschrikken door de hoge moeilijkheidsgraad 

van de proeven en koos hij resoluut voor het witte spoor. Met slechts 2 vijfpunters wist hij zich 

trouwens meer dan staande te houden. Nu nog de driepunters omzetten naar tweeën, eenen, - of 

nog beter - naar nullen en dan komt alles in kannen en kruiken! 

Vervolgens waren de ogen gericht op de prestaties van Zels, Baeten en Cuyvers. De eerste proeven 

wist Baeten in tegenstelling tot Zels foutloos te nemen, maar naarmate de eerste ronde vorderde 

wist Zels zich steeds foutlozer door de zones te begeven. De tussenstand na de eerste ronde was 4 

strafpunten voor Zels, 6 voor Baeten en 12 voor Cuyvers die een vijfpunter maakte op proef 5. 

In de tweede ronde was het Baeten die een vijfpunter maakte, waardoor Cuyvers hem voorbij ging 

met een tijdelijke tussenstand na de tweede ronde van respectievelijk 17 en 15 strafpunten. De 

derde ronde maakte Cuyvers echter een valpartij op proef 3 en werd de concurrentiestrijd tussen 

beide heren met slechts één strafpunt verschil beslist. Eindstand 22 voor Baeten en 23 voor Cuyvers! 

Zels maakte amper nog fouten - zowel in de derde als in de vierde ronde slechts één strafpunt - en 

werd verdiend clubwinnaar met slechts 6 strafpunten. 

 

(MC) 


