
Trophy Trial Bilstain 7 november2021 

8ste proef OLK Trial 

 

De afwezigen hadden ongelijk. Het is een cliché, maar het was absoluut een feit, afgelopen 
zondag op de Trial Trophy in Bilstain. Tijdens de wedstrijd bleef het droog. Het parcours 
was glibberig door de regen van de afgelopen dagen, maar de proeven waren goed 
gebouwd. Onveilige toestanden konden grotendeels vermeden worden. Kortom… een 
prima trialdag ! 

 

Debutants 

Convents zit gebeiteld voor de kampioenstitel. Na zijn prestatie in Bilstain kan niemand hem nog van 
zijn troon stoten. Met slechts 14 strafpunten is hij technisch klaar om over te stappen naar de 
senioren klasse. Of hij ook mentaal én fysiek er klaar voor is, zullen we hem bij gelegenheid eens 
vragen. 

 

Randonneurs 

Onze Senioren waren in goed gezelschap. Maaskanters Goffings, Eggen en Cardinaels hadden zich 
immers bij hen gevoegd. De drie heren hebben hun ambitie op ereplaatsen bij de Nationalen klasse 
opgeborgen, en hadden het zekere voor het onzekere gekozen. Bij het groene spoort stonden ze oog 
in oog met de talrijk opgekomen Senioren. De druk lag dus hoog om te presteren in deze goed 
gevulde klasse. Twintig piloten aan de start, met niet al te moeilijke nonstops, dan weet je dat elke 
misplaatste voet streng wordt afgestraft. De eerste twee clubgenoten vinden we op plaats 15 en 16, 
respectievelijk Hermans en Tits met een ex-aquo van 34 strafpunten; met één éénpunter meer voor 
Hermans. Vaessen blijft zichzelf week na week verbeteren; dit keer met slechts 27 strafpunten over 
de meet, goed voor plaats 11. Averhals en Baeten, respectievelijk op plaats 7 en 8, met een ex-aquo 
van 18 stafpunten, waarvan één vijfpunter voor Averhals. Baeten is echter zeker van de 
kampioenstitel. Waarbij nu al proficiat gewenst ! Voor Tits is het zilver ook wellicht een feit, maar 
voor de derde plaats is alles nog mogelijk voor zowel Hermans, Vaessen als Averhals. Terug naar de 
wedstrijd in Bilstain, waar Eggen op de 6de plaats eindigde met 16 strafpunten, waarvan 2 vijfpunters. 
Cardinaels deed het met één strafpuntje minder dan Eggen en eindigde op de 5de plaats. De 
overwinning was voor niemand minder dan Goffings die niet alleen zijn concurrenten clubgenoten 
maar ook nog drie Waalse piloten kon verslaan. Met slechts 12 strafpunten een super fantastische 
prestatie ! 

 

Juniors 

Bij de fel uitgedunde Junioren klasse, slechts drie clubgenoten aan de start: Pletinckx, Cuyvers en 
Hensen.  Weliswaar konden we ook Zels ter plaatse spotten - deze keer niet op zijn vertrouwde 
Honda TLR - maar op een classic BSA. Hij kwam alvast wat trainen voor de Classic Trial en pre-65 
kampioenschap in Mons op 13 & 14 november a.s., tevens afsluiter van het Belgisch Kampioenschap 
Moderne Trial. Naast de befaamde Hill-Climb, zal er ook een huldiging zijn voor Emile Mattheeuws - 



de nu al West-Vlaamse triallegende - die dit jaar als eerste West en Oost-Vlaming ooit, nu al zeker is 
van de titel Belgisch kampioen trial bij de Inters. Proficiat aan Emile, zijn vader en de grote 
supportersgroep ! Nu terug naar de wedstrijd in Bilstain, waar naast Pletinckx, ook Cuyvers en 
Hensen zich toch waagden aan het witte spoor. Cuyvers nam een uitstekende start door met slechts 
2 strafpunten meer dan Pletinckx de eerste ronde te beëindigen. In de tweede en derde ronde 
maakte Cuyvers telkens twee vijfpunters, waardoor hij zich niet meer kon verbeteren. Ook Hensen 
maakte vier vijfpunters in totaal, maar zette heel wat driepunters, waardoor hij Cuyvers vóór moest 
laten gaan. Cuyvers loopt hiermee weer wat uit in het klassement t.o.v. Hensen, maar de laatste 
wedstrijd zal echter beslissend zijn. Pletinckx werd tweede in Bilstain, maar zette opnieuw het 
maximum van de klassementspunten achter zijn naam, en is nu al zeker van de Kampioenstitel ! 
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