




Verslag Oldtimertrial te Genk op 231912001 door CAROOL.

TERT]G N DE TIJD
Op'2310912001 werd een heuse oldtimerwedstrijd vereden op de Horensbergdam te
Genk. Eddy Zels (zelf meermaals Europees Kampioen oldtimertrial) had zijn hele
vriendenkring uitgenodigd om deel te nemen. En het werd een overweldigend succes!
Meerdere Ariëls, BSA, Matchless, Kreidler, Triumph of F.N. passeerden de
inschrijvingstafel. De weersomstandigheden zaten mee en daardoor kwamen heel wat
toeschouwers de oude gloriën bewonderen. Of we het over de machiene of over de
piloot hebben laten we hier in het midden. Er werd gekozen voor 4 klassen die nog
eens onderverdeeld waren in elk 2 reeksen. Namelijk moto's gebouwd tot 1965 en
moto's gebouwd tot 1980. Bovenop deze reeksen stond het de piloten van moderne
motoren open om in een dezer klassen mee te rijden, maar buiten klassement. Niet te
verwonderen dat er meer dan 60 deelnemers klaarstonden om op het middaguur de
start te nemen.De organisatie had meerdere waardevolle prijzen ter beschikking
gekregen om na de wedstrijd uit te loten. Dit viel zeker in goede aarde bij de
deelnemers.

EXPERT + PRE 65
l.Eddy Zels2) B.K. 2.Werner Schaaf 16) 3.1jeu Schreurs 28)

EXPERT + PRE 80
1.Marc Roppenecker22) 2.Michel Debuquoy 35) 3.Philippe C1'te 40)

EXPERT PRE 65
l.Michael Ernst 3) 2.Heinz Franken 6) 3.Bernd Kreutz 17) 4.Albert Huygens 19)
5.Christian Thibaut 20) 6.Robin Van Wagenveld 21) T.Martine Vermeulen 31)
8.Jo Castiaux 32) 9.Willem YanZanÍen 37) 1O.ChÍis Van Homoet 70)

EXPERT PRE 80
1 .Carool Baeten I) 2.Jan Van de Ven 9) 3.Philippe Gregoire 1 1) 4.Bernard Giltaix 13)
5.Samuel Castiaux 20) 6.Joseph Wislet 20) 7 .lxlain Lawarree 27) S.Philippe
Malempre 28) 9.Willem Buurman 33) 10.Jan De Klerk JR 47) 1 l.Raymond Ledue 52)

HISTORICS PRE 65
l.Roger Dewandeleer 1) 2.Jean Robert 3) 3.Guy Delvaux 6) 4.Eric Van Tuyckom 6)
5.Rob Petite 15) 6.Peter Fissann 18) T.Frits Dringelstein2T) 8.Jan De Klerk SR 28)
9.Pietro Qliaglia 29)

HISTORICS PRE 80
l.Pierre Borms 2)2.Jaques Cleppert 4) 3.Christ Van Lengereld 12) 4.Jaques Gadeyne
l6) 5.Bruno Guns 19) 6.Jean Marie Ronse 23) 7. Alain Marpaux24)

DEBUTANT PRE 65
l.Romain Vandersmissen 2) 2.Rik Van Eyken 4) 3.Quirien Becker 13) 4.Michel
Callebaut 60)5. JolandaZwart /l)

DEBUTANT PRE 80
LHenry Wallberg 21) 2.Erik Mertens 33) 3.Brecht Nolmans 76) 4.Susan Kreutz 122)



MODERN EXPERT +
l.David Zels 4) 2.Maarten Tits 28)

MODERN EXPERT
l.Michael Franken 15)

MODERN JLINIOR
1.Rob Schreurs 4) 2.8aft Hensen 10) 3.Richard Coenen 14)

MODERN DEBUTANT
l.Dimmy Bleukx 2) 2.Nicky Martens 16)



o p-Tr M E RTR r Ar- OP DE " H Q &8"!!S BEBGDLW TE G EN K
DATUM 23-9-2A01

Klassel "1)eóUgLlgr: in het wit aangegei/en: rnoto's gebouwd totl965
nioto's gebouwd tot 1980

Klasse 2 "'FIi,storics" in het blauw aangegeven: moto's gebouwd tot lq65
moto's gebouwd tot 1980

Klasse 3 " fixperíen" in het rood aangegeven: rnoto's gebouwd tot 1965
moto's gebouwd tot 1980

Klasse 4 "lixperl*" in het geel aangegeven : rnoto's gebouwd tot 1965

rnoto's gebouwd tot 1980
Er worden 4 ronden van elk 8 non-stops gereden
Tijdens de prif suitri-iking wordt er een trial lrand uitgeloot

Start:12.00t1 Einde:16.001i Pri.isuitrijl<ing:17.00t]

Informatie: Etldy Zels Tel. 01 l/57-15-21

l-{ontn:[eRgdox

Er worcl gereden in volgende klassen:

Leuue rt € ra.{ &fsla13z Qkn



Verslag Trial Maaskant te GENK op 1411012001 door CAROOL.

GESLAAGDE OPENINGSWEDSTRIJD VAN
TRIAL MAASKANT.
Traditiegetrouw voor Trial Maaskant word de seizoensopener te Genk verreden. Ook
voor het seizoen 200112002 konden ze op de bereidwillige medewerking rekenen van
A.M.C. GENK. Het is ook zo dat Maaskant een permanent circuit heeft op de

Horensbergdam en er tevens trainingsmogelijkheden zijn.
Op naar het wedstrijdgebeuren. Het bestuur mocht meerdere nieuwe leden ontvangen
en bewijst hiermee op de goede weg te zijn. We wensen de nieuwelingen (en de

bestaande) leden veel trialgenot met weinig of geen blessures .

Debutanten.
Maar liefst eenentwintig piloten schreven zichrn voor deze reeks. Oudgedienden en

nieuwelingen namen het op tegen elkaar in een zeer sportieve wedstrijd. Voor de

eerste seizoenswedstrijd hadden de makers der proeven een "makkelijk" parcours
uitgezet. Voor sommigen te makkelijk, maar er zijn hogere klassen. Voor anderen al

behoorlijk moeilijk, maar er is tijd om te leren en te verbeteren. Kortom: iedereen

tevreden. Schuurbrier maakte er een one-manshow van en bleef strafpuntloos. Hij
werd op de voet gevolgd door Kessler met twee maal één voetje. Kortjes kroop al

dadelijk mee op het podium met vier strafpunten. Vermeldenswaard is ook dat de
jeugd extra aandacht krijgt en Bart Hensen al onmiddellijk met de trofee van de -15
jarigen aan de haal ging, tot grote tevredenheid van pa Patrick.

Junioren.
Mede door het feit dat Trial Club Leuven een proef reed voor hun kampioenschap,
toch zeventien inschrijvingen. Martin reed het minst strafpunten, maar hoort helemaal
niet thuis in deze klasse.Geysens is ook een maatje te groot voor de junioren maar dat
ligt dus in het feit dat deze Leuvense piloten een proefhadden voor hun eigen
rekening. Eerste Maaskanter en algemeen op een derde plaats vinden we Ronny
Hamaekers. Al onmiddellijk werpt deze man zich op als titelkandidaat en laat ons

hopen dat het hem dit seizoen eens daadwerkelijk lukt!
Kampioen van de debutanten van vorig seizoen Heselmans ondervond meer
tegenstand dan bij de Debutanten. Toch een mooie vierde plaats .Op zijn verjaardag
mocht het niet z4ndx Op de Locht het podium kon beklimmen. Plaats vijf werd hem
toebedeeld.

Senioren.
Dezelfde non-stops als de Junioren en toch maar enkele strafpunten meer te noteren
voor winnaar Van Zanten. De oudere garde is nog steeds strijdlustig. T.C.L.-voorzitter
Van der Haegen reed een mooie wedstrijd en zag deze beloond met plaats twee.
Plaatselijk piloot en volhouder Putzeys bedeelde zichzelf met de beker van de derde
plaats. Hendrickx blijft nog steeds trouw aan z'n trialmachiene en wist Baeten nipt
voor te blijven.

Nationalen.
De ereplaatsen verhuisden richting Leuven. Beersaerts doet een goede zaak voor het
Kampioenschap en Berckmoes volgde rn zljn kielzog. Voor Maaskant nam



Uytdenhouwen de honneurs waar op plaats drie. Maarten Tits rijd nog wat in de

schaduw maar zal eerstdaags wel zijn mannetje staan.

Experten.
Ook een behoorlijk aurtal inschrijvingen voor de hoogste reeks. Mooi toch wat deze
heren kunnen presteren met een motorfiets! De overwinnaar buiten beschouwing
gelaten (als Jan meedoet is de eerste plaats verkocht) eenzeer close wedstrijd. Toch
vermelden dat Moeskops op amper vier eenheden van Cardinaels wist te eindigen.
Helemaal geen nederlaag om op de tweede plaats te staan achter Jan! Castreuil moest
met het dubbele aantal punten tevreden zijn op plaats drie. Hier moesten niet enkel de

"nullen" geteld worden maar zelfs de "enen" moesten soulaas brengen. Pletinckx viel
uit de boot maar mocht tevreden op de wedstrijd terugzien.

UITSLAGEN.

EXPERTEN
1.J. Cardinaels 1) 2.E. Moeskops 5) 3.O. Castreuil 10 24x0 7xI) 4.Y. Pletinckx 10

24x0 6xI) 5.L. Cardinaels 28) 6.R. Matschulat 34) 7.M. Simons 40 15x0) 8.J. Baeten
40 14x0)

DEBUTANTEN.
1.R. Schuurbrier 0) 2. D.Kessler 2) 3.8. Kortjes 4) 4.M. Van Ouytsel6 29x0) 5.S.
Herbots 6 28x0) 6.G. Smets 8) 7.8. Huygen 9) 8.B. Hensen 11) 9.R. Schreurs 13)
10.H. Wallberg 15) 11.E. Buntinx 19) 12.G. Matheussen 21) 13.W. Vermeylen 25)
14.N. Martens 26) 15.B. Van Hoof 27) 16.J. Derboven 30) 17.J. Deckers 32)
18.H. Hartmans 43) 19. D. Bleukx 48)

JINIOREN.
1.S. Martin II)2.I. Geysens 20) 3.R. Hamaekers 22) 4.L. Heselmans 28) 5.C. Op de
Locht 33) 6.i. Van de Ven 35 17x0) 7.J. Houben 35 16x0) 8.T. Jacobs 42 I2x0)
9.J. Willems 42 11x0) 10.B. Van Giel 44) ll.D. Nijs 46) 12.c. Steevens 53) 13.R.
Vromen 64) 14.E. Meisen 66) 15.M. Cuyvers 72) 16.R. Coenen 75) 17.K. Cremers
76)

SENIOREN.
1.W. Van Zanten 18) 2.P. Van der Haegen 20)3.L. Putzeys 2I) 4.X. Hendrickx 38)
5.C. Baeten 46) 6.J. Nerinkx 49) 7. M. De Kinder 46)

NATIONALEN.
1.R. Beersaerts 16) 2.8. Berckmoes 19 20x0) 3.8. Ul.tdenhouwen 19 17x0) 4.M. Tits
22) 5.8. Devisé 21) 6.1. Meissen 34) 7.J. Van Delft 41) 8.R. Smits 57)



Verslag Trial Maaskant te Genk op 2811012001 door CAROOL.

Kortjens en Huygen als besten op de eerste proef.

De eerste proef voor het Limburgs Kampioenschap werd verreden te Genk.
Oorspronkelijk stond de wedstrijd geprogrammeerd te Warnant maar daar kon niet
gereden worden omdat het parcours zich in het jachtterrein bevond. Gelukkig kon
Trial Maaskant dus naar de Horensbergdam uitwijken.
Voormiddag viel de regen met bakken uit de lucht, maar weerhield maar enkele
piloten om te komen opdagen. De afwezigen hadden weeral ongelijk want rond het
middaguur hield het op met Íegenen en kon er fijn gereden worden.

Weer veel inschrijvingen bij de Debutanten. Zelfsjongens als Van den Eynden en
Loeys hadden een verre verplaatsing gemaakt. Het is mooi om ook eens piloten uit het
andere landsgedeelte te ontmoeten en ervaring op te doen. Met dank van Trial
Maaskant aan deze mensen. Het werd eenzeet spannende strijd om het eremetaal.
Kortjens en Huygen behaalden een gelijk aanlal strafpunten. De groene tafel moest
beslissen. Bart had enkele non-stops meer foutloos kunnen nemen als Benny. Op een
derde plaats vinden we Rob Schreurs. Deze beloftevolle piloot maakte ook een verre
verplaatsing en ging zelfs aan de haal met twee bekers! Als derde algemeen in deze
reeks en als eerste - 15 jarige. Voor plaats vier en vijf moesten de secretariaatsdames
nogmals ingrijpen. Verburgh haalde het voor Van Ouytsel. Verder konden vier piloten
met slechts één strafpuntje verschil een mooie wedstrijd betwisten.

Bij de Senioren konden we een prachtprestatie noteren voor Eddy Zels. Net als de
week tevoren in Bilstain moest elkeen de duimen leggen voor deze man. Een
Europees kampioen waardig vervulde hrj zljn taak en werd met grote voorsprong
eerste. Van der Haegen hield de eer van T.C.L. hoog door Putzeys voor te blijven.
YanZanten en Hendrickx strandden beiden op één eenheid meer dan Lucien.

Dat het een spannende strijd was bij de Nationalen hebben we geweten. Vorige
wedstrijd vermeldden we nog dat Tits nog wel op het voorplan zou verschijnen en zie,
Maarten kon reeds de tweede plaats veroveren. Enkel Gert Jacobs kon hem
voorblijven. Eén puntje is een hemelsbreed verschil in de trialwereld en zo klom de
Gas-Gaspiloot op het hoogste trapje. Beersaerts wist beslag te leggen op plaats drie en
alzo Uydenhouwen achter zichte houden.

Jammegenoeg maar twee Experten aan de start. Het was voor zoon Zels dan ook een
koud kunstje om Matschulat voor te blijven. Toch zagen we Ronny mooie dingen
doen.

Ook weer een goedbevolkte Juniorenklasse aan het vertrek. Geysen had wat pech aan
het begin van de wedstrijd waardoor hij later moest starten. Dit bleek na het tellen der
punten helemaal geen nadeelte z4n geweest. Met een mooie score van zeven punten
wist hij Maaskanter Hamaekers te verslaan. Amaud Dewaele betreurde zich de verre
verplaatsing niet en had het bijzonder naar zljnzin. Dat hij ook nog derde werd en een
beker mee huiswaarts mocht nemen was mooi meegenomen.Voor plaats vier had
Houben het aan de stok met Schuurbiers. Ook hier moesten de "nullen" uitsluitsel
brengen.



UITSLAGEN

JLINIOREN
1.I. Geysens 7) 2.R. Hamaekers 13) 3.A. Dewaele 20) 4.J. Houben 27 (18x0 - 9x1)
5.R. Schuurbriers 27 (18x0 - 7xl) 6.J. Loeys 3l) 7 .J. Van de Ven 33) 8.J. Willems 36)
9.8. Van Giel37) 10.L. Heselmans 43) 11.G. Steevens 53) 12.P. Claeys 55)13.D. Nijs
56) 14.Q. Brichart 57) 15.L. Prete 80)

SENIOREN
r.E. zels 12) 2.Ph. Van der Haegen 18) 3.L. Putzeys 20) 4.x. Hendrickx 2l (22x0)
5.W. Van Zanten 21 (19x0) 6.M. Debuquoiy 28) 7.J. Nerinckx 51)

NATIONALEN
1.G. Jacobs 59)2.M. Tits 60) 3.R. Beersaerts 63) 4.B. Uy'tdenhouwen 66) 5.8.
Berckmoes 73) 6.R. Smits 80) 7.8. Devisé 82) 8. J. Van Delft 89)

EXPERTEN
1.D. Zels 36) 2. R. Matschulat 90)

DEBUTANTEN
1.B. Kortjens 9 (27x0) 2.8. Huygeng (24x0) 3.R. Schreurs 18) 4.S. verburgh 19
(27x0) 5.M. Van Ouytsel 19 (24x0) 6.G. Smets 21) 7 .A. Van der Eynden22)
8.S. Herbots 23) 9.8. Hensen 24) 10.N. Martens 26) 11.M. Loeys 33) 12.W.
Vermeylen 34 (20x0) 13.G. Mattheussen 3a (18x0) 14.D. Bleukx 37) 15.J. Derboven
39) 16.M. Roppenecker 46)

CAROOL



Verslag Trial Maaskant te Bierbeek op 11/1Il2001door CAROOL.

STEYN VERBURG BESTE SLIJKDUIVEL IN
BIERBEEK.

Gewoontegetrouw richtte Trial Club Leuven op 11 November een wedstrijd in op het
terrein te Bierbeek. Met dank aan gÍoeve Bouillon om deze mooie lokatie ter
beschikking te stellen voor de piloten. De afgelopen regenvlagen deden de ondergrond
verraderlijk glad worden naarmate de wedstrijd vorderde. Menig piloot moest dit
bekopen met slippers en schuivers. Maar ja, dat is trial!

De beste bij de Debutanten werd Steyn Verburg met twintig foutloze non-stops.
Vroeg gestart om de vettigste plekken zo veel mogelijk te ontwijken reed Steyn amper
één vijfpunter. Van Ou1'tsel kon maar nipt Rob Schreus achter zich houden en
bekleedde de tweede plaats. Opmerkelijk is het dat Roppenecker met een Oldtimer het
meest aantal "nullen" kon rijden en alzo op een prachtige vierde plaats kon eindigen.
De Maaskantjeugd maakte er een spannend onderonsje van. Hensen en Martens
hadden maar een strafpuntje verschil laten noteren.

De Juniorenwedstrijd werd een Leuvens onderonsje. Kunnen we van thuisvoordeel
spreken, of waren Geysens en Martin zo sterk. In deze volgorde kwamen ze op het
podium. Maaskanter Hamaekers redde de eer van de club en nam alzo 20
kampioenschapspunten mee huiswaarts.Streekgenoot Houben kwam op plaats vijf.

Ook bij de Nationalen was het hoogste podium voor een Leuvens piloot. Hij blijft de
overwinningen bijeen sprokkelen en trekt zichvan de aankomende jeugd niets aan.
Beersaerts is voorlopig moeilijk te kloppen. Declerq had maar twee puntjes over op
Tits om de tweede plaats te bezetten. Vantroos en Geudens hadden het te moeilijk met
de ondergrond.

Het word eentonig maar ook in de Gentlemenklasse zljn de ereplaatsen voor T.C.L.-
piloten. Nijs en Debuquoy kwamen tn deze volgorde aan. Voor Maaskant was het ook
een spannende strijd. YanZantenweet Putzeys weeral de20 punten te ontfrutselen. In
de eindstand scheelt het zich amper één strafpuntje maar voor het Limburgs
Kampioenschap worden dit er al vlug zeventien! Het kampioenschap is nog lang (dit
was slechts de tweede proef) maar men mag niets aan het toeval overlaten.

Leuven heeft ook aan dejongsten gedacht en maakte non-stops voorjeugdige
fietstrialisten. Met een kontroleur steeds in de buurt konden deze jongens ook proeven
van de wedstrijdsfeer. Een mooi initiatief dat voor herhaling vatbaar is.



Uitslagen

Debutanteh
1.S. Verburg 19) 2.M. Van Ouytsel32) 3.R. Schreurs 34) 4.M. Roppenecker 35) 5.S.
Herbots 38) 6.8. Huygen 40 (18x0) 7.8. Hensen 40 (16x0) 8.N. Martens 41) 9.A. Van
den Eynde 42) 10 .G . Smets 43) ll.A. Fadeur 44) 12J . Derboven 46) 13 .G .

Matheusen 48) 14.D. Bleucks 58) 15.J. Deckers 67)

Junioren
1.I. Geysens 25) 2. S. Martin 34) 3.R. Hamaekers 45) 4. R. Schuurbrier 57) 5.J.
Houben 64) 6.A. Dewaele 66 (12x0) 7J.Yan de Ven 66 (9x0) 8.L. Heselmans 70)
9.G. Stevens 72) 10.8. Van Giel 73) ll.Q. Brichart 96) 12.K. Cremers 124)
13.E. Meisen 126)

Nationalen
1.R. Beersaerts 54) 2, S. Declercq 61) 3.M. Tits 63) 4.G. Jacobs 76) 5.P. Van Vooren
80) 6.8. Berckmoes 83) 7.R. Smits 88) 8.P. Vantroos 109) 9.M. Geudens 117)

Fietsen
1.S. Braeckevelt 13) 2.M.Yan der Haegen 24)

Gentlemen
1.W. Nijs 28)2.M. Debuquoy 43) 3.W. YanZanÍen55) 4.L. Putzeys 56) 5.J. Van de
Ven 117) 6. M. De Kinder 139)

CAROOt,



Verslag Trial M aaskant te Bilstain door CAROOL.

PETER JEIJKENS STRAFT ALLE
MAASKANTERS AI-..

De derde proef voor het Limburgs Kampioenschap werd verreden op het wondermooie terrein
van Bilstain. Zoals bekend voor dit terrein valt er altijd wel iets te beleven. Van droog naar

doornat of omgekeerd is in Bilstain geen enkele probleem.
Deze lokatie is onvoorspelbaar, maar dat maakt het juist zo mooi.

Een twintigtal Debutanten maakten het mooie weeÍ voor Trial Maaskant. Veel beginnelingen is
goed voor de club en zeet zeker voor de trialsport in het algemeen.

De non-stops waren professioneel uitgezet zodat er geen noemenswaardige problemen rezen.
Vader en zoon Reuland ondervonden helemaal geen problemen en eindigden beiden ex-aequo op
de eerste plaats. Huygen en Joukers moesten het onderste uit de kan halen om te weten wie het
best was. Aan het einde van de wedstrijd moesten de nullen geteld worden en hier kwam Stefan

er het best uit. Voor plaats vijf en zes moest hetzelfde procedé gevolgd worden. Hier waren
Korstjens en Huygen de smaakmakers.Tack op plaats zeven moest bekennen dat er bij Maaskant
wel degelijk van een iets hoger niveau kon gesproken worden.

Jos Houben kon zichzelf niet op het hoogste plekje nestelen want een zeer gemotiveerde Jeukens
toonde zich een goede winnaar. Met vijf strafpunten minder mocht hij de beker huiswaarts
nemen. Heselmans kon Hamaekers voorblijven en boekte hierdoor meer kampioenschapspunten.

Senior Putzeys kon eindelijk nog eens van eenzege proeven. Ondanks een vijfpunter in de derde
ronde (uit versnelling gesprongen) kon hij Leuvenaar Van der Haegen met vijf punten
voorblijven. Een wederoptredende Dekens vond al dadelijk het goede ritme en snoepte Van
Zanten kostbare punten af.

Een prachtige score voor Gert Jacobs bij de Nationalen! Met minder strafpunten als de eerste

Junior en eerste Senior reed hij iedereen in de vernieling. Van Delft had de nieuwe machiene al
vlug onder kontrole en behaalde een tweede plaats. Devisé mocht mee op het podium en eindigde
alzo voor concurrenten Ul.tdenhouwen en Tits.

Acht Experten konden we inschrijven voor de wedstrijd. Een behoorlijk aantal, waar we enkel
maar blij mee kunnen zijn. Jan Cardinaels voerde de toon aan. Niemand kon ook maar in de buurt
komen van Jan; alhoewel Verpoorten op goede weg is. Enkel in de eerste ronde vond Roel z'n
draai niet zo best maar vooÍ de rest verliep de wedstrijd prima. Zels kwam iets te kort maar was
toch tevreden met het gegeven dat hij Moeskops kon voorblijven. Ook Baeten keek terug op een
geslaagde wedstrijd.



UITSLAGEN

Experten
1.J. Cardinaels 6) 2.R. Verpoorten 17) 3.D. Zeis 23) 4.8. Moeskops 26) 5.J. Baeten 43) 6.Y.
Pletinckx 51)7.F. Leers 87) 8.L. Cardinaels 100)

Debutanten
1.D. Reuland 1) 2.K. Reuland 1) 3.S. Herbots 9(26x0) 4.H. Joukers 9(25x0) 5.B. Huygen
I6(22x0) 6.8. Korstjens 16(21x0) 7.Ph. Tack22) 8.G. Smets 29)9.M. Van Oul.tsel 30) 10.8.
Hensen 31) 11.R. Schreurs 33) 12.H. Hartmans 35) 13.S. Verburgh 36(21x0) 14.J. Derboven
36(14x0) 15.S. Buyze 53) 16.G. Matheusen 54) 17.R. Maasakker 65) 18.N. Martens 66) 19.Ph.
Van Gele 108)

Junioren
1.P. Jeukens 14) 2.J. Houben 19) 3.L. Heselmans 27) 4.R. Hamaekers 30) 5.J. Van de Ven 32)
6.C. Op de Locht 38) 7.B. Van Giel49) 8.N. Tack 101) 9.K. Creemers 106)

Senioren
1.L. Putzeys 17) 2.Ph. Van der Haegen 22) 3.Ph. Dekens 23) 4.W.YanZarÍen26) 5.M.
Verpoorten 28) 6.J. Van de Ven 63) 7.H. Wallberg7}) 8.J. Nerinckx 80)

Nationalen
1.G. Jacobs 13)2.1. Van Delft 20) 3.B. Devisé 24) 4.M. Tits 31) 5.P. Pharazljn34)
6.8. Uytdenhouwen 38) 7.B. Berckmoes 42) 8.T. Laenen 51) 9.P. Van Vooren 69)

CAROOL



VERSLAG Trial Maaskant te Neeroeteren door CAROOL.

Controllé, attaqué. ..Devisé ! ! !

Trial Maaskant kon op de bereidwillige medewerking rekenen van M.C. Maasland om
hun kiezelgroeve te benutten voor de 4e proef van het Limburgs Kampioenschap
Trial. De weergoden waren niet zo bestig gezind en het terrein lag er dan ook redelijk
zwaaÍ bij. Geen probleem voor de piloten die met grote getale kwamen opdagen.
Meerdere piloten uit het Leuvense, Duitsland, Nederland en vanuit de kuststreek
kwamen richting Limburg, waarvoor dank.

In de Debutantenreeks ploegde Herbots het best door de non-stops en behaalde zijn
eerste overwinning dit seizoen. Opletten werd het wel, en voor niet minder als Bartje
Hensen. Als eerste -15 jarige (waar Trial Maaskant een aparte klassering voor
opmaakt) klokte hij af met amper 3 pundes meer. Op nog 3 puntjes meer vinden we
Korstjens. Jeukens miste nipt het podium ditmaal maar hij ligt op vinkenslag, evenals
Verburgh.

Ook de Junioren kwamen massaal opzetten. Geysens is een klasse te sterk voor de

Maaskanters en won met groot verschil. Houben maakte komaf met zijn
streekgenoten. Met een foutloze derde ronde kon hij de 20 kampioenschapspunten
binnenrijgen. Ook Op De Locht deed een goede zaak door als derde te eindigen en
alzo Hamaekers naar een plaats buiten het podium te verwijzen. Voor plaats 5,6 en7
moest de groene tafel weer in aktie treden. Heselmans, Jeukens en Schuurbiers
behaalden alledrie 32 strafpunten. Spannender kan haast niet. Non-stopbouwer
Willems kende enkele malen brute pech en eindigde in de middenmoot.

Een mooie prestatie van Dekens bij de Sbnioren. Na een gedwongen rustperiode
tengevolge een val komt Philippe de gevestigde waarden op hun plaats wijzen.
Putzeys en Van Zanten strijden gewoonlijk om de overwinningmaar konden enkel
lljdzaam toezien. Zelfs Leuvenaars Hendrickx en Van der Haegen moesten
onverrichte r zake zonder tro fee hui swaarts keren.

Stomverbaasd stonden alle Nationalen bij de prijsuitrijking te kijken. Devisé klom op
het hoogste trapje. Voor de eerste maal in zlln carriere mocht Bart de grootste beker
mee huiswaarts nemen. Tijdens de wedstrijd was het al duidelijk dat Bart in goede
doen was. Soepel en beredeneerd werden de secties verkend en zuiver piloterend
afgereden. Met een score van ampeÍ twee strafpunten in de derde ronde kon hem niet
veel meer gebeuren. Tits moest voor de tweede plaats al 10 punten toegeven. Winnaar
van vorige manche, Jacobs, kon de derde plaats veilig stellen door in de laatste ronde
nog eens keihard uit te pakken. Ook een zeer mooie prestatie van Leuvenaar Smits .

René had het wel aan de stok met Meissen maar kon dankzij een betere score van de
nullen een vierde plaats innemen.

Jan Cardinaels kwam samen met vader Luc de andere Experten vervoegen. Jan werd
natuurlijk winnaar van de reeks. Zels klampte goed aan en mocht op de tweede plaats
eindigen. Weliswaar een twintigtal punten meer als onze kampioen maar David had
wel op zijn beurt twintig punten minder dan de man op plaats drie;Johan Baeten.
Vader Cardinaels had het ook naar zijn zin en verlelde zelfs tegen ondergetekende dat



zijn seizoen nu reeds geslaagd was door het feit dat hij in ronde twee, maar twee
strafpunten meer had gereden als Jan! Luc eindigde vierde. Ook mooi om te zien was
de kleine Duitse piloot Kregeloh. Een jongen om in de gaten te houden.

UITSLAGEN

EXPERTEN
1 .J. Cardinaels 12) 2.D. Zels 32) 3.J . Baeten 5I) 4.L. Cardinaels 53) 5.Y. Pletinckx
62) 6.c. Kregeloh 66)7. R. MatschulatT6) 8.F. Leers 83 (5x0) 9. M. simons 83 (2x0)

NATIONALEN
1.8. Devisé 24)2.M. Tits 34) 3.G. Jacobs 36) 4.R. Smits 37 (13x0) 5.J. Meissen 37
(12x0) 6.8. Uytdenhouwen 39) 7.R. Beersaerts 42) 8.J. Van Delft 49) 9.C. Ronse 50)
10.F. Keuth 54)

SENIOREN
1.Ph. Dekens 18) 2.L.Putzeys 20) 3. W. Van Zanten2S) 4.X. Hendrickx 34) 5.Ph.
Van der Haegen 37) 6.H. Wallberg 72) 7. J. Van de Ven 85) 8.J. Nerinckx 90)

DE,BUTANTEN
1.S. HerbotsT)2.8. Hensen 10) 3.8. Korstjens 13) 4.H. Jeukens 17) 5.s. verburgh
18) 6.D. Reuland 19) 7.R. Schreurs 20 (24x0) 8.M. Van Ouy'tsel20 (20x0) 9.M.
Jansen 23) 10.8. Huygen 24) rl.N. Martens25) 12.G. Matheusen 30) 13.J. Van de
Wegen 31) 14.D. Bleukx 32) 15.J. Derboven 34) 16.8. Eyckmans 44)

JLII.{IOREN
1.Y. Geysens 8) 2.J. Houben 14) 3. C. Op de Locht 17) 4.R. Hamaekers 20) 5.L.
Heselmans 32 (18x0-16x1) 6.P. Jeukens 32 (18x0-7x1) 7.R. Schuurbiers 32 (17x0)
8.J. willems44)9.1. vandeven5l) 10.J. Loeys 53 (8x0) 11.B. vanGiel 53 (7x0)
12.G. Steevens 56) 13.P. Claeys 75) 14.E. Meisen 97) 15.K. Cremers 116)

CAROOL



Verslag Trial Maaskant te Gressenich (Dtsld) door CAROOL.

Glibberige Nikolaustrial.
Voor de meeste piloten was het effe wennen om in Gressenich te gaan rijden. Een
mooie lokatie maar oh zo glibberig. Menig piloot had zoiets nog nooit meegemaakt
en werd in elke non-stop verrast.
Niettemin werd het een geslaagd treffen waar iedereen en leuke herrinering aan zal
overhouden
Jammergenoeg kreeg ondergetekende pas heeellaat de uitslagen doorgestuurd en
bijgevolg is het verslagaan de korte kant.

DEBUTANTEN

1. S. Herbots 59) 2.N. MaÍens 62) 3.M. JansenT4) 4.H. Jeukens 81) 5.8. Hensen 84)
6.R. Schreurs 89) 7.G. Matheusen 106) 8.H. Hartmann 107)

JTINIOREN

1.F. Keuth 43 (13x0) 2.M. Debuquoy 43 (10x0) 3.R. Hamaekers 72) 4.L. Heselmans
86) 5.J. Van de Ven 95 (ax0) 6.J. Willems 95 (4x0) 7. J. Houben 105)

SENIOREN

1.L. PutzeysT9)2.W, Van Lier 84)3.W. YanZanten96) 4.H. Wallberg 103) 5.J. Van
de Ven 133)

NATIONALEN

1.8. Devisé 83)2.G. Jacobs 102)3.J. Meissen 110)4.M. Tits 115) 5.J. VanDelft 121)

EXPERTEN
1.D. Zels 73)2.C. Kregeloh 99)

CAROOL



Verslag Trial Maaskant te Genk op20/01/2002 door CAROOL

Hup Holland Hup !

Een zeer behoorlijke opkomst te Genk na een toch wel lange winterstop van Trial
Maaskant. Mede daarmee mocht de Horensbergdam een 50-tal piloten ontvangen. De
non-stops waren mooi uitgewerkt, het weer zatmee en de kantine draaide. Wat wil
een mens nog meer op een zondagmorgen?

In de Nationalenreeks mochten we een zege noteren van de sympathieke Nederlander
Johnny Van Delft. Johnny rijd al eeuwenlang bij Maaskant en kon nu de zege opeisen
door de hele meute achter zichte houden. Het scheelde eigenlijk niet zo veel of die
andere Nederlander, Job Meissen , was met de eer gaan lopen. Niettemin , de prestatie
van Job is ook niet niets. Een tweede plaats was voor hem ook nog niet vaak uit de
bus gekomen in deze reeks. Nipt na deze heren vinden we Leuvenaar Beersaerts.
Robert blijft het maar doen en de jaren lijken geen vat op hem te hebben. Mooie derde
plaats. Dan is het de beuft aan de Maaskantpiloten. Jacobs toonde zich op de lichte
200cc de behendigste voor Tits en Devisé. Berckmoes kon nog net aansluiten bij deze
jongens en dan valt er een groot puntenverschil te noteren.

Debutanten
Ook een hele massa aan de start in de opstapklasse. Buiten kategorie reed de Duitser
Reuland amper 5 strafpunten bij elkaar. Op een verdiende 1e plaats de piepjonge
Duitse piloot die de knepen van het vak komt leren bij Maaskant is Marcel Janssen.
Een Nederlandsklinkende naam, maar dat doet er allemaal niet toe. Zljn eercte zege is
binnen. Schreurs kwam amper 2 punten tekort voor de algemene klassering maar in de
reeks van de -15 jarigen werd hij de beste. Smets moest het afleggen tegen Rob door
een mindergoede eerste ronde . De rest van de strafpunten waren identiek. Herbots op
plaats 4 startte iets minder goed en kon de puntenkloof niet meer dichten.

Junioren
Marlin streed met onze junioren, maar hoort eigenlijk in een hogere reeks thuis. Om
de klassering voor de club van Leuven niet in het gedrang te brengen werd dit
toegelaten. Met amper 2 nullen meer werd Maasmechelaar Houben de morele
winnaar. Temeer daar hij weer een goede zaak doet voor het Limburgs
Kampioenschap door de concurrentie achter zichte houden. Hamaekers had slechts
éénmaal meeÍ z'n voet moeten gebruiken om het evenwicht te behouden, maar dit
werd afgestraft voor de zege. Bulau reed evenveel strafpunten maar had minder
"nullen" kunnen noteren. Op de Locht en Hezelmans moeten hun eerste ronde
proberen te verbeteren.

Experten
Op zijn thuisterrein is Zels moeilijk te verslaan. Ook nu nam hij de beker mee naaÍ
Zolder. Castreuil is zeker zo goed op de stenen maar stond ook hier zijn mannetje.
Een 5-tal strafpunten meer als David is zeker geen onoverkomelijke zaak.Voor de
derde en vierde plaats moeten we de grens over naar Duitsland. Risse komt regelmatig
naar onze contreien afgezakt. Een mooie derde plaats was vooÍ hem. Op plaats vier
vinden we de piepjonge Kregeloh. Zijn eerste optreden in de hoogste categorie was
zeker geen tegenvaller. Deze piloot;die de knepen van het vak bij Maaskant leerde,



zullen we nog vaker aan het werk zien.

Senioren
Net als zoon David is pa Eddy moeilijk te verslaan in Genk. Zelfs met de antieke
Ariël is hij de moderne motoren te vlug af. Niettegenstaande is de prestatie van
Willem YanZanten er eentje die er magzljn. DezelÍde aantal strafpunten als de
winnaar, maarÍ één nulletje minder, is frustrerend. Willem kennende zalhrl hier geen
drama aan overhouden. Het feit dat Putzeys achter hem eindigde zal meer deugd
gedaan hebben. Lucien op plaats drie. Nipt op vier (met maar één puntje meer) komt
Dekens. Deze piloten doen allen een gooi naar het kampioenschap en het zal er nog
spannend aan toe gaan.

UITSLAGEN

Senioren
1.8. Zels aQ9x0) 2.W. Van ZarÍen a(28x0) 3.L.Putzeys 8) 4.Ph. Dekens 9)
5.Ph. Van der Haegen 13) 6.X. Hendrickx 20) 7 .M. Debuquoy 25) 8.J. Van de Ven
47) 9.H. Wallberg 51)

Nationalen
1.J. Van Delft 13) 2.J. Meissen 18) 3.R. Beersaerts 20(6x1) 4.G. Jacobs 20(3xl) 5. M.
Tits 26) 6.8. Devisé 29) 7 .8. Berckmoes 30) 8.H. Beurskens 42) 9.R. Smits 43) 10.F.
Keuth 47) 11.P. Pharazijn 48) 12.O. Van de Cauter 54) 13.M. Vingerhoed 57)
14.J. Gordinne 87)

Debutanten
1.M. Janssen 4) 2.R. Schreurs 6) 3.G. Smets 6) 4.S. Herbots 8) 5.8. Hensen 12)
6.D. Bleukx 13) 7.B. Huygen 13) 8.G. Mattheusen 17) 9.N. Martens 17)
10.E. Eyckmans 30) 11.D. Herbosch 3I) 12.J. Deckers 37)

Junioren
1.S. Martin 6(29x0) 2.J. Houben6(27x0) 3.R. HamaekersT(2x2) 4.R.Bulau 7(lx2)
5.C. Op de Locht 10) 6.L. Heselmans 14) 7.1. Willems 18) 8.G. Steevens 19(20x0)
9.J. Van de Ven 19(19x0) 10.Q. Brichart2}) 11.F. Linssen23) 12.D. Nijs 42)
13.R. Van Helden 78)

Experten
\.D.ZeIs 8) 2.O. Castreuil 13) 3.M. Risse 32) 4.C. Kregeloh 45) 5.L. Cardinaels 54)
6.J. Baeten 109)

PS De kalenders worden U zo spoedig mogelijk toegestuurd.2710112002 is wedstrijd
in Neeroeteren. Dan is er 2 weken rust en ondertussen is de kalender voor het 2e deel
van het seizoen klaar. CAROOL.



Verslag Trial Maaskant te Neeroeteren op 2710112002

Bart Korstjens als beste Debutant.

Trial Maaskant was te gast bij de Neeroeterse motorclub om de 7e proef van het
Limburgs Kampioenschap te betwisten. Afgelopen nacht was de regen met bakken uit
de lucht gevallen en dat had het terrein helemaal geen goed gedaan. Met pompen

moest het water afgevoerd worden, maar een trialist baart dat geen zorgen. Het is

enkel een bijkomend obstakel dat genomen moet worden.

Debutanten
Voor meerdere debutanten was het water een bijkomende zorg daar de remmen heel

anders (of soms niet) reageren op zoveel water. Toch wist Korstjens de voetjes het
best droog te houden. Na de eerste ronde begon hij systematisch zijn puntenaantal af
te bouwen en dit resulteerde in een mooie score. Ook Hensen voelde zichrn zijn sas

en wist de tweede plaats algemeen te veroveren. De nullen moesten wel geteld worden
om te weten te komen of Herbots de tweede stek kon bekomen, maar Bart had er

enkele meer kunnen scoren. Tevens werd hij eerste geklasseerd bij de -15jarigen.
Bleux en Verburgh vielen net naast het podium.

Junioren
Hamaekers revancheerde zich door de wedstrijd al vroeg naar zijn hand te zetten. De
20 punten waren meer dan welkom want hij was een beetje weggezakt in het
puntenklassement. Hij bleef zelfs 5 punten onder de winnaar bij de Senioren, die
dezelfde non-stops rijden. Tom Van Pee kon enkel in de 3e ronde beter doen dan

Hamaekers maar miste enigzins zyn start. Toch mag het.resultaat er wezen. Dewaele
moch naast z'n vriend Tom mee op het podium klauteren. Weliswaar was het
puntentotaal van Xavier een stuk gÍoter, het eindresultaat is van tel. Houben vond zijn
draai niet goed op de glibberige ondergrond.

Senioren
Dekens en Debuqouy hadden het al van in de eerste ronde met elkaar aan de stok. De
tweede ronde was gelijkopgaand, om in de derde weer gelijk te staan. De laatste ronde
moest dus uitsluitsel geven en hierin toonde zich Michel de man met de stalen
zenuwen. Eén puntje minder was voldoende om de overwinning te pakken! Voor
plaats drie, vier en vijf zien we ook een spannende strijd. De eeuwige rivalen Putzeys

en Van Zanten wisselden enkele malen van plaats om ook met slechts één puntje
verschil te eindigen. Zelfs had Willem nog een bijkomend probleem in de naam van
Hellwig. Deze Duitse ploot won van de Nederlander met de nullen maar komt niet in
aanmerking voor het Limburgs Kampioenschap omdat hij geen lid is van Trial
Maaskant.

Nationalen.
Zouhet z1n omdat hij zelf de non-stops gebouwd had of is het pure klasse? Devisé
won de tweede wedstrijd bij de nationalen. Na de eerste ronde kwam Bart binnen met
een monsterscore van amper 8 strafpunten. De beste tegenstrever haalde er 15. In
ronde twee was de concentratie een beede weggezakt,maaÍ de derde en vierde ronde
waren weer subliem. Meissen deed het ook behoorlijk en haalde net als vorige
wedstrijd een tweede plaats. Tits was niet tevreden over zichzelf en dit was enkel te
wijten aan een barslechte eerste ronde.



Experten
Maar liefst 8 experten aan de start van de wedstrij d. Zels is in eigen rangen moeilijk te
verslaan en behaalde ook nu de grootste beker. David begint uit te lopen op
concurrent Moeskops. Waar ze verleden jaar nog zq aan zij streden voor de

overwinning lijkt Zels iets beter te presteren. Of zou een slechte dag van Moeskops er
iets mee te maken hebben? Hopelijk gaan deze heren nog meerrnaals met elkaar in de
clinch. Martin Hellwig wrong zich tussen deze kemphanen naar een tweede plaats.
Baeten en Pletinckx konden nog enigzins aansluiten maar om te dreigen waren ze nog
niet klaar.

CAROOL

UITSLAGEN

Experten
1.D. Zels 33)2.M. Hellwig 50) 3.E. Moeskops 52) 4.Y. Pletinckx 62)
5.J. Baeten 69) 6.R. Schrouff 80) 7.C. Kregeloh 87) S.F. Leers 102)
Debutanten
1.8. Korstjens 30) 2.8. Hensen 41(13x0) 3.S. Herbots 41(1 1x0) 4.R. Schreurs 44)
5.S. Verburgh49) 6.G. Matheussen 55) 7.D. Bleux 60) 8.D. Herbosch 65)
Junioren
1.R. Hamaekers22)2.T.Yan Pee 25) 3.X. Dewaele 39) 4.C. Op de Locht 42)
5.J. Houben44) 6.L. Heselmans 47)7.J. Willems 59) 8.P. Frenken 67)9.M. Janssen
79) 10.K.Creemers 92)
Senioren
1.M. Debuquoy2T) 2.Ph. Dekens 28) 3.L. Putzeys 32) 4.R. Hellwig 33(22x0) 5.W.
YanZanten 33(18x0) 6.H. Wallberg 81) 7.J. Nerinckx 82)
Nationalen
1.8. Devisé 39) 2.1. Meissen 45) 3.M. Tits 51) 4.G. Jacobs 55) 5.J. Van Delft 62)
6.P-Pharuzijn 65)



Verslag Trial Maaskant te Bilstain op 171212002 door CAROOL

GESLAAGDE 8 ste PROEF LIMBURGS KAMPIOENSCHAP TRIAL.

Als eerste wedstrijd op de "nieuwe" kalender stond Bilstain geprogrammeerd. Dank
zij de goede zoÍgen van de familie Tits kon deze wedstrijd doorgang vinden in het
mooie, maar altijd verraderlijke Bilstain, waarvoor dank.

Een hele bende debutanten schreef zich in om de glibberige non-stops te bedwingen.
Herbots reed een zeer rustige wedstrijd en dit werd beloond met een eerste plaats.
Duitser Reuland, die anders ook heel sterk voor de dag komt moest ditmaal zijn
meerdere erkennen in dit Limburgs talent. Het verschil was minimaal. Op een derde
plaats vinden we nog een Duits piloot, Franken, en deze man moest amper één voede
meer zetten danz'n landgenoot. Broer Michael bezette de vierde plaats. Styn
Verburgh kwam Maaskant nog eens vereren met een bezoek. Hij sloot af op een vijfde
plaats algemeen, maar ging aan de haal met de eerste plaats in de categorie -15 jaar.
Schreurs en Matheussen moesten de "nullen" inbrengen om plaats zes op te eisen.

Senioren
Dekens kon tot na de tweede ronde gelijke tred houden met de latere winnaar
Debuquoy. Michel had een zeer goede openingsronde gereden (11 strafpunten)
tegenover 17 voor Dekens. ZelfsPutzeys en Van ZanÍen deden beter in de
aanvangsronde. Ronde twee kwam voor Debuquoy niet zo best uit. Dekens
profiteerde hiervan om onmiddellijk 6 punten in te halen. YanZanten faalde helemaal
indeze ronde met22 eenheden. Ronde drie was voor allen ongeveer gelijkopgaand.
Danzette de Leuvenaar de sprint in. Amper 5 strafpunten in de eindronde. Hier kon
niemand aan tippen. Zelfs de 10 van'Willem waren niet voldoende om Putzeys af te
stoppen. Zelfs Van der Haegen nestelde zich in extremis nog voor Willem.

Junioren
Wat een goede nachtrust al niet kan maken hoeven we Ronald Hamaekers na deze
overwinning niet meer te vertellen. Met veel "shwung" maakte hij de klus af en had
zelfs nog een zevental punten over op Heselmans. Luc had een goeie dag en eindigde
mooi tweede. De enige dame in het gezelschap, de Duitse Grotheus, wist mee op het
podium te klimmen. Loeys bleef net voor Maaskanter Willems die hiermee mannen
als Houben en Op de Locht kostbare punten voor het Limburgs Kampioenschap
ontfrutselt.

Nationalen
Een zelfverzekerde en prima begeleide Tits kwam in Bilstain zijn echte waarde tonen.
Met 10 punten minder dan de tweede man mag Maarten zich een terechte winnaar
noemen! Meissen presteerd goed de laatste wedstrijden en wist ook nu het podium te
halen. In mindere mate Jacobs, maar zeker Devisé ontgoochelden. Uytdenhouwen is
ook terug verezen en bezette plaats zes.

Experten
Jammer, maar maaÍ drie deelnemers. Goertz maakte er een trainingsrit van en
behaalde gemakkelijk de zege. Plaats twee is voor de jonge Duitser Kregeloh, die na
motorpech van Baeten in de derde ronde, tevreden huiswaarts keerde.

UITSLAGEN



Experten
1.P. Goertz 35)2.C. Kregeloh 78) 3. J. Baeten 134)

Nationalen
1.M. Tits 19)2.P. Ziegenspeck2g)3.J. Meissen 30) 4.G. Jacobs 31) 5.B. Devisé 36)
6.B. Uytdenhouwen 43) l.J. Van Delft 53) 8.R. Smits 56) 9.O. Van de Couter 64)
10.P. Pharazijn 67) 1 1.P. Van Vooren 84) 12.P. Vantroos 96)

Debutanten
1.S. Herbots 8) 2.K. Reuland 9) 3.H. Franken 10) 4.M. Franken 13) 5.S. Verburgh 16)
6.G. Matheussen 18)(25x0) 7.R. Schreurs 18(22x0) S.B.Hensen 23)9.G. Smets 25)
10.8. Korstjens2T) 11.N. Martens 43) 12.A. Imans 46) 13.S. Buyze 47) 14J. Deckers
49) 15.M. Loeys 52) 16.R. Maasakker 59)

Senioren
1.M. Debuquoy 45) 2.Ph. Dekens 51) 3.L.Putzeys 59) 4.Ph.Van der Haegen 60)
5.W. Van Zanten 66) 6.H. Wallberg 94) 7 .J . Van de Ven 1 06)

Junioren
1.R. Hamaekers 48) 2.L. Heselmans 55) 3.K. Grotheus 60) 4.J. Loeys 65) 5.J.
V/illems 66) 6.D. Grotheus 70) 7 .J. Houben 80) 8.C. Op de Locht 83) 9.G. Steevens
97) 10.Q. Brichart 101) 11.B. Van Giel 102) 12.J. Freman 109)13.D. Ziegenspeck
I 15)

CAROOL



Verslag Trial Maaskant te Genk door CAROOL

Thierry Godfroid klopt alle Maaskanters.

Ondanks dat het regenseizoen hevig huisde in onze contreien lag het terrein in Genk
er prachtig bij. Hier en daar een waterplas maar de ondergrond gaf zeker voldoende
grip om een mooie wedstrijd te houden.
Meer dan vijftig piloten namen de start om een mooie namiddag te beleven.

De Juniorenklasse werd ditmaal niet overheerst door Maaskantpiloten want de
bekende Thierry Godfroid nam de bovenhand. Alhoewel hij in mindere mate in het
trialwereldje bekend is, is deze all-roundpiloot een graag geziene gast in deze
middens. Van in de aanvangsronde kon men zien dat hU brj de eersten zou gaan
eindigen. Op de Locht kon de eerste ronde het strafpuntenaantal evenaren. Heselmans
kwam ook dicht in de buurt. Na ronde twee stond Thierry als eerste geklasseerd en
moest enkel het hoofd erbij houden. De andere Maaskantpiloten vochten een robbetje
onder elkaar uit. Hamaekers kon met de grootste moeite Houben en Heselmans achter
zich houden. Op de Locht had een goede dag en eindigde tweede.

Bij de Senioren kon Putzeys eindelijk nog eens eenzege bijschrijven op zijn
palmares. Niettegenstaande Eddy Zels meestreed op eigen terrein wist Luc de boot af
te houden met acht punten. YanZanten en Dekens wilden allebei mee op het podium
staan. Daar er maar plaats is voor drie personen, maakten ze het extra spannend door
met gelijke punten te eindigen. De "nullen" moesten geteld worden en hier kwamen
Willem en Philippe ook met een ex-aeco uit de bus.Dan maar de "eentjes" opgeteld.
Met negen tegen zeven kon uiteindelijk de sympatieke Nederlander de beker in
ontvangst nemen.

Op z'n trainingstertein kwam Tits zijn kunnen tonen. Een prachtige eindscore
mochten we noteren! Maar liefst elf punten verschil met de man op plaats twee,
Ultdenhouwen. Nog ietsje verder vinden we Martin die eindelijk de overstap na.ar

deze klasse maakte. Niettegenstaande een valpartij kon de T.C.L. piloot de derde
plaats innemen. Berckmoes en Van Delft nestelden zich net voor Maaskanters Devisé
en Jacobs. Deze heren hielden het ook spannend door met gelijke punten te eindigen.

Enkele weken terug nog winnaar in "de grote Bond" in de nationalenklasse, nu
absolute overwinnaar bij de Experten. David Zels is op goeie weg om een grote te
worden in het Belgische trialwereldje.Van de Kasteele ( ook niet de minste) kon een
kloof van tien punten niet naast zich neerleggen. Op plaats drie, maar met veertig
strafpunten meer dan de overwinnaar, Castreuil. Leers klampte nog goed aanmaaÍ
miste wedstrijdritme.

In de opstapklasse werd de man uit Pittem een volwaardig winnaar. Mede dankzij de
goede begeleiding van pa Verburgh kon zoon Styn de algemene en de -15 jarigeklasse
op zijn naam schrijven. Franken kon één puntje voorblijven op Herbots. Net naast het
podium, Smets. Jammer voor Guy want het scheelde maar weinig of hij had een
podiumplaats veroverd. Duitser Reuland werd vijfde algemeen en tweede bij de -15
jarigen.

,l



UITSLAGEN

Debutanten

1.S. verburghq2.M.Franken 13) 3.S. Herbots 14)4.G.Smets 15) 5.D. Reuland 18)
6.B. Hensen2} (22x0) 7.R. Schreurs 20 (20x0) 8.D. Bleukx2l (21x0) g.B.Huygen
2l (20x0) 10.G. Matheussen 23) ll.E. Paumen 31) 12.N. Martens 47) 13.M. Loeys
51) 14.J. Deckers 61)
Junioren
1.T. Godfroid24)2.C. Op de Locht 29) 3.R. Hamaekers 31) 4.J. Houben 33 (17x0)
5.L. Heselmans 33 (1ax0) 6.J. Willems 50) 7.G. Steevens 52) 8.Q BrichaÍt 54)
9. J. Loeys 56)
Senioren
1.L. Putzeys 13) 2.E. ZeIs2l) 3.W. Van ZarÍen22 (18x0-9x1) 4. Ph. Dekens 22
(18x0-7x1) 5.Ph. Van der Haeghen 33) 6. M. Roppenecker 55) 7.M. Debuquoy 63)
8.J. Nerinckx 67) 9.G. PodvijnT2) 10.J. Van de Ven 83) 1 1.H. Wallberg 87)
12.M. Loeys 112)
Nationalen
1.M. Tits 25)2.8. uytdenhouwen 36) 3.S. Martin 39) 4.B.Berckmoes 41) 5.J. van
Delft 45) 6.8. Devisé 46 (13x0) 7.G. Jacobs 46 (12x0) 8.J. Nuy.ren 50) 9.S. Nuyren 56
(11x0) 10.J. Meissen 56 (10x0) 11.O. Van de Couter 67)
Experten
1.D. Zels Il)2. J. Van de Kasteele 2I) 3.O. Castreuil 51) 4.F. Leers 63) 5.L.
Cardinaels 86)



Verslag Trial Maaskant te Neeroeteren door CAROOL

Dekens en Van Zanten op het scherp van de snee.

Trial Maaskant had voor haar 10e proef van het Limburgs Kampioenschap de
kiezelgroeve in Neeroeteren uitgekozen. Een flauw zonnetje met af en toe een
regendruppeltje verwelkomde de rijders. Om stipt 12 uur werd het startschop gegeven
om 8 mooi aangelegde non-stops te veroveren. De natuurlijke flarken werden voor de
een al wat makkelijker bedwongen als voor de ander.

Senioren
Het ging er in de afgelopen wedstrijden al erg spannend aan toe in deze reeks. Nu
dreven ze de spanning ten top. Na een pechvolle eerste ronde werd Putzeys
gedwongen om als buitenbeen de wedstrijd te rijden. Aan Dekens en Van Zantenkon
hij dan al niet meer tippen. Het minste foutje werd onverbiddellijk afgestraft. Tot slot
van rekening eindigden ze ()ok nog eens met gelijke strafpunten zodat de "nullen"
moesten geteld worden. Hier kwam uiteindelijk Dekens als beste uit de bus met 3
nullen meer.

Debutanten
Weer onze vriend Verburght ging met de beker(s) lopen, Als overwinnaar van de -15
jarigen en als algemeen winnaar kon hij 2 bekers bijzetten op de schouw. Maaskanter
Smets wist wel de 20 kampioenschapspunten te behalen door op de tweede plaats te
eindigen, nipt gevolgd door Herbots. Dimmy Bleukx kon met één strafpuntje meer als
Herbots de vierde plaats innemen. Schreurs kon op amper één punt van Bleukx niet
echt tevredenzljnmet de vijfde plaats.

Junioren
Hamaekers verstevigde zijn leidersplaats met een mooie overwinning. Toch kon hij
niet het puntentotaal der Senioren evenaren. Dit is een stokpaardje van hem, maar
ditmaal moest hij het laken leggen. Heselmans is de laatste wedstrijden ook in goede
doen en behaalde nu een tweede plaats op één strafpuntje van Op de Locht. Houben
begon niet al te best en kon de opgelopen schade niet meer inhalen. Een bedenkelijke
vierde plaats voor Jos.

Nationalen en Experten

Daar er maar één expert aan de start kwam reed deze piloot de Nationalenklasse mee.
Francis verschoot zich een bult toen bleek dat hij zelfs niet in de buurt van de
Nationalen kon komen. Van een sterke reeks gesproken.
Gert Jacobs profiteerde van de minder goed presterende Tits en Devisé. Deze twee
heren begonnen niet al te sterk aan de wedstrijd en hiervan kon Jacobs optimaal
profiteren door dadelijk een kloof te slaan. Daarnakon hij de wedstrijd kontroleren en
op safe rijden. Devisé kwam via de twee laatste rondes toch nog op één puntje van de
winnaar. Voor de derde plaats kon Tits enkele nullen meer voorleggen als Van Delft,
wat hem goed uitkomt voor de kampioenschapspunten.

CAROOL



I]ITSLAGEN

Junioren
1.R. Hamaekers 20) 2.L. Heselmans 32) 3.C. Op de Locht 33) 4.J. Houben 36)
5.G. Steevens 41) 6.R. Schuurbriers 52) 7.D. Nijs 57)

Nationalen
1.G. Jacobs 34)2.8. Devisé 35) 3.M. Tits 38 (18x0) 4.J. Van Delft 38 (12x0)
5.J. Meissen 41) 6.8. Ul.tdenhouwen 42) 7.8. Berckmoes 46) 8.P. Pharazijn 60)

Experten
1.F. Leers 42)

Debutanten
1.S. Verburght 11) 2.G. Smets 13) 3.S. Herbots 15) 4.D. Bleukx 16) 5.R. Schreurs 17)
6.G. Matheussen 19) 7 .K. Reuland 20) 8.8. Hensen 25)

Senioren
1.Ph. Dekens 15 (25x0) 2.W.YanZarrten15 (22x0)3.L.Putzeys 31) 4.C. Baeten42)
5.H. Wallberg 80) 6.J. Van de Ven 82) 7.M. De Kinder 97)

OPGELET KALENDERWIJZIGING !!!!!!

op 51512002 Warnant 14e proef L.K.
op 19/5/2002 Genk 15e proef L.K.



Verslag Trial Maaskant te Bierbeek en Genk (Paastrofee) 2002.

Plezante P aastro fee Trial
Zondag
Op Paaszondag had T.C.L. de organisatie op zich genomen om het eerste gedeelte van de

Paastrofee te organizeren. In de groeve Bouillon waren 8 niet te eenvoudige non-stops
uitgezet om al dat herenvolk op los te laten.

Debutanten
Allemaal Maaskantpiloten, op Stijn Verburgh na, in deze reeks. De strafpunten lagen
uitermate kort bij elkaar. Bleukx kon de overwinning op zijnnaam schrijven door maar één

voetje te moeten zetten. Van plaats twee tot en met zes zijn er maar drie strafpunten verschil!
De minste onoplettendheid werd hier onverbiddellijk afgestraft.

Junioren
Hamaekers wist op afdoende wijze z'n tegenstanders voor het Limburgs Kampioenschap te
verslaan. Heselmans pakt ook kostbare punten. Dewaele wist Schuurbriers en Nijs voor te
blijven.

Nationalen
Deze reeks wint aan kandidater, en telde de meeste inschrijvingen. Plaatselijk piloot
Beersaerts kon nipt de zege veirig stellen door één voetje minder azrt de grond te plaatsen als
Tits. Derde op het podium, Braeckevelt, had al een behoorlijke achterstand.

Gentlemen
De Maaslandse hegemonie werd onderbroken door een wederoptredende Nijs. Op nieuw
materiaal wist hij al dadelijk te bevestigen. Willy is het nog niet verleerd! Dekens, Putzeys en

Y an Zanten volgden close.

Experten
Twee inschrijvingen hier. Van Huffel kon niet tippen aanZels en eindigde met bijna het
dubbel aantal strafpunten.

Fietsen
De club van Leuven had ook aan de allerjongsten gedacht en maakte enkele fiets-nonstops.
Mooi initiatief dat navolging mag genieten.

UITSLAGEN
Debutanten
1.D. Bleukx 1) 2.8. Hensen 4) 3.S. Verburgh 5) 4.8. Huygen 5) 5.S. Herbots 6) 6.G.
Matheussen 7) 7.R. Schreurs 1.1) 8.N. Martens 36)
Junioren
1.R. Hamaekers 45) 2.L. Heselmans 62) 3.X. Dewaele 69) 4.R. Schuurbriers 72) 5.D. Nijs
80) 6.J. V/illems 94)
Nationalen
1.R. Beersaerts 35) 2.M. Tits 36) 3.G. Braeckevelt 54) 4.G. Jacobs 55) 5.B. Devisé 58)
6.J. Nu;4en 58) 7.8. Uytdenhouwen 61) 8.K. Van de Keere 62) 9.5. Nu1'ten 63) 10.R. Smits



78) 11.M. Vingerhoed 80) 12.S. Martin 104)
Experten
1.D. Zels 43) 2. C. Van Huffel 84)
Gentlemen
1.W. Nijs 27)2.Ph. Dekens 32)3.L. Puteys 38) 4.V/. YanZanten44) 5.M. De Kinder 112)
6.J. Van de Ven 120)
Fietsen
1.S. Braeckevelt 31) 2.M. Van Jer Haegen 39)

Maandag

Op Paasmaandag waren de heren te gast in Genk. De proeven waren niet al te moeilijk
uitgezet maar dit brengt ook weer zijn problemen mee. Een voetje meer of minder kan een
groot verschil maken.

Debutanten
De eerste zeven deelnemers kwamen uit de proef met een verschil van vijf ptxtten. Zeer
stesserend pilotenwerk werd het. Enkel Nicky Martens viel een beetje uit de boot.
Begrijpelijk voor de jongste en kleinste piloot uit het veld. Toch stond hij goed zijn mannetje
op z'n mini-motor!

Senioren
Weeral Willy Nijs. Zonder de.'rjfpunter in de laatste ronde had Willy een monsterscore
kunnen verwezenlijken. Z'n nieuwe machiene sloeg af in non-stop twee en plots had hij al
meer strafpunten dan de wedstrijd tot dan toe! Met hetzelfd aantalpunten maar een "nulletje"
minder op plaats twee: Putzeys. Nog een puntje verder zien we Dekens en Van Zanten. Ook
hier moesten de "nullen" geteld worden. De strijd voor de "oldtimers" werd gewonnen door
ondergetekende.

Junioren
Dat Houben in superform is staat buiten kijf. Alhoewel hij de trainingen serieus hervat heeft
zette hij een mooie wedstrijd neer. Heselmans en de winnaar van gisteren, Hamaekers ,
konden geen vuist maken.

Nationalen
Tits nam een ferme optie op de kampioenstitel door weer de zege te pakken. Over de tweede
plaats van Jacobs mogen we niet te veel schrijven. Gert reed een zeer sportieve wedstrijd,
maar had het toch liever op z'nhuismerk gedaan. Beersaerts werd geklopt door de nullen.

Experten
Crosset dacht er een trainigsrit van te maken, maar dat was zonder Zels gerekend! David had
weliswaar maar éen puntje voo.'sprong maar het is wel een morele oppepper. Van Veelen



kwam Maaskant nog eens vereren met een deelname en mocht een nipte derde plaats
innemen.

UITSLAGEN

Debutanten
1.G. Smets 1) 2.R. Schreurs 2(30x0) 3.8. Hensen2(29x0) 4.D. Bleukx 3) 5.B. Huygen 4)
6.G. Matheussen 5(29x0) 7.S. Herbots 5(28x0) 8.N. Martens 14)

Senioren
1.W.ltiijs 8(28x0) 2.L.Putzeys 8(27x0) 3.Ph. Dekens 9(27x0) 4.W. Van Zarfieng(25x0)
5.C. Baeten 17) 6.M. Roppenecker 23) 7.M. Debucquoy 38) S.G. Podeqyn 43)
9.J. Van de Ven 50)i0.M. De Ii.inder 85)

Junioren
1.J. Houben 4) 2.L. Heselmans 17) 3.R. Hamaekers I7) 4.C. Op de Locht 22) 5.D. Nijs 2a)
6.J. Van de Ven 29) 7.J. V/illems 36) 8.E. Meisen 58)

Nationalen
1.M. Tits 5)2.G. Jacobs 18(25x0) 3.R. Beersaerts 18(23x0) 4.8. Devisé 23) 5.8.
Uytdenhouwen 28) 6.S. Nuyten 29) 7.T. Godfroid 30) s.J. Nuyren 3l) 9.E. Seel 5l)

Experten
1.D. Zels 7)2.Ph. crosset 8) 3.J. van veelen 19(7xl) 4.Y. Pletinckx 19(6x1)
5.J. Baeten 30) 6.0. Marchal 39) 7.L. Cardinaels 40)

UITSLAG PAASTROFEE

Debutanten
i.D. Bleukx 2.B. Hensen 3.B. Huygen 4.G. Matheussen 5.R. Schreurs 6.N. Martens

Senioren
1.W. Nijs 2.Ph. Dekens 3.L. Putzeys 4.W. Van Zanten 5.J. Van de Ven 6.M. De Kinder

Junioren
1.R. Hamaekers 2.L. Heselmans 3.D. Nijs 4.J. Willems

Nationalen
1.M. Tits 2.R. Beersaerts 3.G. Jacobs 4.8. Devisé
5.J. Nuyten 6.8. Uytdenhouwen 7.S. Nuyten

Experten
I.D. Zels



Verslag Oldtimertweedaagse te Aywaille, door Carool.

Eddv Zels onklopbaar in Avwaille.

Reeds voor de 8e maal werd de Oldtimertweedaagse verreden in het Waalse Aywaille.
Stilaan krtjgt deze wedstrijd wereldallures want niet minder dan 200 inschrijvingen
mochten de organisatoren ontvangen. Een internationaal allegaartje met heel bekende
namen. Uit Groot-Brittanie(waar er om de twee weken zo'n wedstrijd te rijden valt)
kwamen heren afgezakt die in trialmiddens van wereldfaam mogen genieten.
De wedstrijd was professioneel aangepakt. Er moesten telkens 4 ronden van elk +l- 35
km. gereden worden, wat overeenkomt met een trip van 140 km. Dit met overjaarse
machines van meer dan 100 Kg. zegt veel over de kwaliteiten van de deelnemers.
Niettegenstaande vielen er enkele piloten met motorpech of vermoeidheid uit. Het is
vaak behelpen met zelfgemaakte onderdelen bij gebrek aan originele om de motor aan
de praat te houden.

Pré 65 Intemationalen

In deze reeks werd ons allet Eddy Zels uit Heusden- Zolder de afgetekende winnaar.
Deze S-voudige Europees l.lampioen kon een tiental andere kampioenen voorblijven.
Rijders als de Engelsman Salt en de Duitser Nommensen weten respekt af te dwingen.
Ons aller Roger Georges wist zich op z'n A.J.S. goed te weren en behaalde een prima
4e plaats. Uit de Nederlandse hoek kwam het gevaar van Herman Leunen, een rijder
waar je je petje voor zou moeten afzetÍen. Len Hutty, een echte held in zijn
geboorteland, werd jammergenoeg door motorpech geveld.Deze man is steeds goed
voor een ereplaats. De motoren van deze heren zijnzo'n 125 Kg. zwaar,4 Takt en 500
cc van inhoud. Geen makkie om hiermee te triallen!

Pré 65 Nationaal

Deze reeks werd door een hele bende Nederlandse piloten bevolkt. ook de
overwinning ging naar Nederland. Stef Van der Sluis kan als een van de beste all-
roundrijders van onze noorderburen aanzien worden. Sullivan met de Matchless werd
tweede en de Belg Thibaut vervolledigde het internationale podium.

Pré 65 Randonneurs

Dit werd een echte Duitse aangelegenheid. de 4 eerste plaatsen werden allen bezet
door Duitsers. Op hun Zrinndaps en Triumphs waren ze onverlaanbaar. Plaatsen 5,6
en 7 waren dan weer voor de Nederlanders. Hier vinden we de erg mooie MV
Augusta van Brockhuizen terug.

Pré 78 Inter

Met groot vertoon ging deze reeksoverwinning naar Neil Vamey. Dit is ook een zeer
bekend oldtimerpiloot.

Pré 78 Nationaal en Randonneur



In beide reeksen kon een Belg met de grootste beker huiswaarts keren. Zowel Nix op

de Yamaha als Marpaux op de Montesa waren de koning te rijk.

Trvin Chok

Hier werd de reeks ook onclerverdeeld in 3 klassen. Inter, Nationaal en Randonneur.
De motoren in deze reeks nroeten uitgerust zijn met trommelremmen en , zoals uit de

reeksbenaming blijkt, twee achterveren. Hier vinden we de Fantics, Honda's

Montesa's, Bultaco's en andere Ossa en SWM's terug. Allen mooi gerestaureerd en in
prima conditie. In de hoogste klasse werd Legget als winnaar bekroond. Jammer voor
de Belg Cordonnier dat hij enkel op zaterdag kon meestrijden. In het tussenklassement

stond hii royaal op kop maar kon wegens familieaangelegenheden op zondagzijn
kansen niet verdedigen. Deze piloot was in de jaren '80 zelfs fabriekspiloot voor het
Italiaanse Fantic.
Het Nationaalklassement werd een spaÍrnende aangelegenheid. Tim Beaven kon één

puntje voorblijven op ons aller Victor Gigot. Deze 62-jarige Belg blijft in de running,
ondanks een plastieken knie. Volgens Victor zithet geheim in zijn prestaties dat hij
daaglijks 5 Km. aan snelwandelen doet. Ook 4}-jarige trialervaring speelt een grote

rol natuurlijk.
De verre verplaatsing was niets vergeleken met de mooie overwinning die de ZwiÍser
Stampfly overkwam.

De organisatoren en massaal opgekomen toeschouwers konden terugblikken op een

zeer mooie tweedaagse. Met dank aan het voltallig gemeentebestuur, van schepen van
sport tot burgemeester, om deze wedstrijd door te laten gaan.

Afspraak vo I gend j aar, P aasweekeinde, Zw embad Aywaille.

Carool

Gelieve ook zeker te publiceren in ons franstalig zusterblad, op uitdrukkelijke
aanvraagvan de organisaoren. Dank bij voorbaat.
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Verslag Trial Maaskant te Bilstain door CAROOL

Specialist op de stenen: Dekens.

Trial Maaskant had Bilstain uitgekozen om haar 13e proef voor het Limburgs
Kampioenschap te betwisten. Een mooie dag trouwens met veel zon en een lekker briesje
wind.
De non-stopbouwers hadden flink hun best gedaan en zelfs enkele nieuwe lokaties ontdekt.

Senioren
Op de stenen is Dekens de te kloppen man. Ook hier in Bilstain kon de concurrentie hem
menig obstakel probleemloos zien overwinnen. Philippe bevestigde zijn kunnen reeds vanaf
de start door met een monsterscore de eerste ronde af te sluiten. Mannen als Putzeys en Van
Zantenkonden enkel maar toekijken en de schade proberen te beperken. Een
wederoptredende Baeten kon nog niet echt bevestigen in z'n eerste wedstrijd.

Junioren
Hier werden dezelfde non-stops gereden als de Senioren. Toch kon de Duitse Bulau het
puntentotaal van de overwinna'Ir van deze kategorie niet evenaren of verbeteren. Met zelfs
een foutloze vierde ronde kon Iialph de eindscore niet beinvloeden. Op plaats twee zien we
Hamaekers pronken. Pronken rnag hier wel gezegd worden want met deze punten staat hij
wel erg dicht bij de Kampioenschapstitel. Hpselmans weerde zich opperbest maar een

mindere tweede ronde deed hem de das om. Op de Locht werd vijfde en vergrootte zo
(ongewild) de achterstand van Houben, die pas als zevende binnenkwam.

Debutaníen
Herbots kon met zelfs twee foutloze ronden de overwinning niet pakken. Bleukx nam de

beker van de -l5jarigen en de algemene klassebeker voor zijn rekening. Schreurs kon goed de

maat houden en eindigde op een verdiende derde plaats algemeen. Hensen moest
jammergenoeg één voetje meer zetten als Rob maar wist wel Huygen te kloppen.

Experten
Twee Duitse piloten schreven zichin voor deze klasse. Dennis Grotheus kon Ziegenspeck
redelijk makkelijk van de overwinning houden.

Nationaal
Maarten Tits bevestigde nogmaals zljn kunnen en nam vlot de overwinning mee naar Hoeselt.
Jacobs had het tot de laatste ronde aan de stok met lJy'tdenhouwen maar wist de tweede plaats

veilig te stellen.

UITSLAGEN
Experten
1.D. Grotheus 50) 2.P. Ziegenspeck 71)
Nationalen
1.M. Tits 14)2.G. Jacobs 20) 3.B. Uydenhouwen 23) 4.B. Berckmoes 37) 5.P.Pharazijn52)
Senioren
1.Ph. Dekens 7) 2.W. YanZanten 18) 3.L. Putzeys 24) 4.C. Baeten 29) 5.M. Verpoorten 34)



6.J. Van de Ven 72) 1.H. V/allberg 91)
Debutanten
1.D. Bleukx 4) 2.S. Herbots 6) 3.R. Schreurs 11) 4.B. Hensen 12) 5.8. Huygen 14)

6.G. Matheussen 26) 7.N. Martens 37)
Junioren
1.R. Bulau 11) 2.R. Hamaekers 24)3.L. Heselmans 27) 4.K. Grotheus 32) 5.C. Op de Locht
34) 6.D. Duchesne 40)7.J. Houben 47(13x0) 8.D. Grotheus 47(11x0) 9.G. Steevens 48)
10.J. Van de Ven 50) 11.J. Willems 56) 12.D. Ziegenspeck 89)

carool



Verslag Trial Maaskant te Warnant door CAROOL.

Bart Hensen bevestigd te Warnant.

Trial Maaskant trok naar het veme Warnant (tussen Namen en Dinant) om haar
veertiende en meteen voorliratste proef voor het Limburgs Kampioenschap te
betwisten. In enkele reekserr is de winnaar reeds bekend maar voor de ereplaatsen
komen nog meerdere rijders in aanmerking. Hier en daar werd al de overstap naar een
hogere klasse gemaakt.
Jammer van het slechte weer, en daardoor een iets mindere opkomst der rijders.
Niettemin een geslaagd evenement met een lekkere barbeque als toemaatje.

Junioren

Tom Van Pee kwam de Maaskanters over de rotsen leren rijden en eindigde op een
verdienstelijke eerste plaats. Jos Houben pakte de twintig kampioenschapspunten en
wipte in de algemene stand zo over Heselmans. Luc eindigde op een vijfde plaats en
Steevens nestelde zich nog voor hem. De tussenstand is zeer spannend in deze reeks
en de laatste proef in Genk moet uitsluitsel brengen.

Senioren

A1s er stenen aante pas komen is Dekens inz'n element. Na de mooie overwinning in
Bilstain pikte hij nu weer de eerste plaats in. Willy Nijs is ook erg behendig op zulke
ondergrond en moest maar ','ier voetjes meer plaatsen als Philippe. Met nog vier
punten meer vinden we de l(ampioen in spé : Putzeys. De derde plaats was geslaagd
genoeg. Vanaf dan word het puntentotaal al fors hoger.

Experten

Jammer dat er zo weinig heren in dezereeks aantreden. Het niveau ligt wel wat hoger
maar er is zelden gevaar bij. Toch en groot verschil tussen de deelnemers. Castreuil is
een maat te sterk voor Leers.

Debutanten

Bartje Hensen is goed op dreef en kan wellicht de overstap goed verteren volgend
seizoen. Hier bewees hij er klaar voor te zijn en bevestigde dit met een klinkende
overwinning. ZeIfs de man op de tweede plaats moest met bijna het dubbel aantal
punten z'n beker komen afhalen. Toch kon Huygen er mee lachen want hij kon
Schreurs met één puntje voorblijven. Dat het jonge volkje eraan komt bewijst de
uitslag. Maar liefst drie piloten onder de 15 jaar klasseerden zich bij de eerste vier.
Verburght kon zijn zegerush niet voortzetten en eindigde vierde.

Nationalen

Maarten Tits is de te kloppen man en is dan ook nu al zeker van de
kampioenschapstitel. Toch een mooie zei,ge van Maarten. Beersaerts kon de eerste
ronde met zo goed op dreef komen maar kwam uiteindelijk toch maar twee puntjes te
kort. Een tweede plaats is ook mooi.Een heel eind verderop werd Berckmoes derde.



UITSLAGEN

Debutanten
1.B. Hensen 6) 2.8. Huygen 11) 3.R. Schreurs 12) 4.S. Verburght 13) 5.S. Herbots
16) 6.G. Smets 18) 7.N. Martens 31)

Nationalen
1.M. Tits 27)2.R. Beersaerts 29) 3.B.Berckmoes 41) 4.8. Devisé 46)
5.R. Hamaekers 61)

Experten
1.O. Castreuil34) 2.F. Leers 71)

Junioren
1.T. Van Pee22) 2.J. Houben 32) 3.G. Steevens 44(7x0) 4.X. Dewaele 44(4x0)
5.L. Heselmans 50) 6.D. Nijs 67)

Senioren
1.Ph. Dekens 20) 2.W. Nijs 24) 3.L. Putzeys 28) 4.M. Debucquoy 40) 5.W. Van
Zanten 51) 6.H. V/allberg 85) 7.X. Hendrickx 89)

Gelieve de kalenderwijziging nogmaals af te drukken:

De 15e en tevens laatste proef voor het Limburgs Kampioenschap wordt verreden te
Genk op191512002.
Sluitingswedstrijd en kampioenenhuldiging blijft op 301612002 te Genk.



Verslag Trial Maaskant te Genk door CAROOL

Laatste Proef v'oor het Limburgs
Kampioenschap brengt uitsluitsel.
Voor de laatste proef van het Limburgs Kampioenschap 200112001kwamen de
piloten samen op de Horensbergdam te Genk.
In enkele klassen waren de kampioenen reeds gekend en sommige piloten maakten al
een overstap naar een hogere klasse. Kwestie van niet onvoorbereid aan het volgende
seizoen te beginnen.

Senioren
Leuvenaar Nijs kwam naar Genk om te wiruren. De laatste tijd zit het Willy echt mee
en ook hier wist hij de Maaskanters te verslaan. Met zelfs een foutloze ronde kon de
Kampioen in deze klasse hem niets in de weg leggen. Putzeys werd wel mooi tweede.
Voor de derde ereplaats was maar één puntje verschil te zien. Baeten en Van Zanten
vochten tot in de laatste ronde voor deze stek. Van der Haegen kwam ook kort in de
buurt maar een mindergoede tweede ronde werd hem fataal.

Junioren
De kampioen was al enkele weken bekend en kon wegens een knieoperatie niet aan de
wedstrijd deelnemen. Naderhand bekeken was het op het juiste moment dat Ronny in
de lappenmand lag want zo kon hij een faire strijd laten beslechten door de
titelpretendenten. Houben en Heselmans waren de zenuwachtigste piloten van het hele
veld. Heselmans kon wel inroepen dat zijn (in Warnant) bezeerde pink hem nog
parten speelde.Bovendien kan Houben altijd wel iets meer op zijn thuiscircuit. De
eerste ronde ging gelijkopgaand. Heselmans kon de schade tot een eenheid beperken
en ging vol goeie moed de tweede ronde in. Enkele tegenslagen brachten hem uit
concentratie en zo kon Houben enkele punten uitlopen. Ronde drie was een echte
treffer voor Jos. Luc zag het niet meer zo zitten en kon ook de laatste ronde niets meer
goedmaken. Houben behaalde een mooie tweede plaats achter Van Pee en had de
kampioenstitel op zak. Schuurbiers eindigde derde op éón puntje.

Experten
Jammergenoeg slechts drie deelnemers. Castreuil kon makkelijk de eerste plaats
inpalmen. Leers, toch al jaren aktief in deze klasse, keek vol bewonderingnazt de pas
gepromoveerde Tits. Maarten reed z'n eerste expertenwedstrijd en eindigde al dadelijk
op een mooie tweede plaats. Hiermee versloeg hij de gevestigde waarde en dit zegt
toch wel iets over de kwalileiten van deze jongeman.

Nationalen
Gert Jacobs haalde nog eens alles uit de kan in deze laatste proef en won met grote
voorsprong. Devisé werd tweede in deze niet eens spannende wedstrijd, met meer dan
het dubbele aantal strafpunten. Smits reed net 100 punten bijeen en dit was goed voor
een derde plaats.

Debutanten
De eerste drie in de eindrangschikking zijn alledrie -15 jarige piloten. Wat staat ons
hier nog voor moois te wachten? Bleukx kon met twee heel goede rondes de zege niet



meer laten ontglippen, en hield ook vol tot aan het einde. Schreurs en Hensen hadden
het ook met elkaar aan de stok. Amper één puntje scheidde hen in de uitslag. Op de
vierde plaats vinden we Huygen. Jammer van de mindergoede laatste ronde want zo
kon Herbots zeer kort naderen. Waar Huygen met de "nullen"van Hensen kon winnen,
wist Herbots zich naar de vijfde plaats verwezen met slechts éen puntje rneer.

UITSLAGEN

Debutanten
1.D. Bleukx 13) 2.R. Schreursl5) 3.B.Hensen 16(9x1) 4.8. Huygen 16(7x1)
5.S. Herbots 17) 6.5. Verburgh 18) 7.N. Martens 29) 8.G. Smets 31)

Nationalen
1 .G. Jacobs 36) 2.8. Devisé 73) 3.R. Smits 100) 4.J. Gordinne 1 t 7)

Experten
1.O. Castreuil39) 2.M. Tits 77)3.F. Leers 95)

Junioren
1.T. Van Pee 20) 2.J. Houben 28) 3.R. Schuurbiers2g) 4.X. Dewaele 34)
5.C. Op de Locht 37) 6.L. Heselmans 42) 7.G. Steeno 47) 8.J. Van de Ven 49)
9.J. Willems 51) 10.G. Steevens 57) 11.D. Nijs 65) 12.G. GordinneT4)
13.E. Meisen94)

Senioren
1.w. Nijs 11) 2.L. Putzeys l0) 3.c. Baeten 28) 4.w. Yanzanten2g) 5.ph. van der
Haegen 30) 6.J. Van de Yen72) 7.H. Wallberg 93) 8.M. de Kinder 106)

Op 301612002 zal de sluitingswedstrijd doorgaan te Genk. Alte piloten die bij
Maaskant gereden hebben (de anderen ook, natuurlijk) zijn van harte welkom voor dit
gebeuren. Er zal een lekkere barbeque voorzien zijn, evenals een grote tombola. De
kampioenen worden gehuldigd en er werd zelfs gefluisterd over het geven van een
gratis vat.
Allen daarheen!!!!

Carool



Verslag TRIAL MAASKANT door CAROOL

E,INDSTAND LIMBIJRGS
KAMPIOE,NSCHAP TRIAL.
Als afsluiter van het seizoen 2L011 2002 werd eÍ een wedstrijd ingericht te Genk. Meer een

formaliteit eigenlijk want het hooÍddoel was het Limburgs Kampioenschap.
De kampioenenhuldiging ging gepaard met een lekkere barbeque en een dikgevulde tombola.
Iedereen voncl zijn draai in de mooi opgezette kantine van de Horensbergdam.
Hier volgt dan de eindrangschikking:

Debutanten -15 jaar.

1. Rob Schreurs 2.Bart Hensen 3.Dimmy Bleukx 4.Nicky Martens 5.Dennis Reuland
6. Brecht Nolmans

Debutanten +15 jaar.

1. Stefan Herbots 2.Benny Huygen 3.Guy Smets 4.Karl Reuland 5.Guy Matheussen

6.BartKorstjens 7.Mike Van Ouytsel 8.Hub Jeukens 9.Jean Deckers i0.Jef Derboven
11.Hans Hartmans 12.Wim Vermeylen

Senioren
l.Lucien Putzeys 2.Willem YanZanÍen 3.Philippe Dekens 4.Michel Debuquoy
5.Jef Van de Ven 6.Henry Wallberg T.Johan Nerinckx

Experten
l.David Zels 2.Francis Leers i.Johan Baeten 4.Luc Cardinaels 5.Eddy Moeskops
6.Ronny Matschulat 7. Marcel Simons

Nationalen
l.Maarten Tits 2.Gert Jacobs 3.Bart Devisé 4.8aft Uytdenhouwen 5. Johnny Van Delft
6.Job Meissen 7. Barend Berckmoes

Junioren
l.Ronny Hamaekers 2.Jos Houben 3,Luc Heselmans 4.Chris Op de Locht S.Johan Willems
6.Geert Steevens 7.Jan Van de Ven 8.Rob Schuurbrier 9.Dario Nijs 1O.Bart Van Giel
1 1 .Eric Meisen 12.Peter Jeukens 13.Karel Creemers 1 4.Richard Coenen

Graag tot volgend seizoen en een prettig verlof !!!!

Carool
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DEBUTANT
BLEUX Dimm
DERBOVEN Jef
DECKERS Jean
HERBOTS S

HARTMANS H
HUYGEN Benn
JEUKENS Hub
KORSTJENS B

MARTENS N
NOLMANS B
REULAND Karl
REULAND D
SMETS Gu
SCHREURS Rob
VERMEULEN L
VAN HOOF lvo
VAN OUYTSEL
VERMEYLEN

WALLBERG H
DEKENS Ph

DEBUOUOY M
NERINCKX J

PUTZEYS Luc
VAN DE VEN J

VAN ZANTEN

BAETEN Johan

CARDINAELS L

MATSCHULAT

SIMONS Marcel

CREMERS Karel
CUYVERS Mark
COENEN Richar
HAMAEKERS R
HOUBEN Jos
HESELMANS L
JEUKENS Peter

NIJS Dario

VAN DE VEN J

VAN GIEL Bart
WILLEMS Johan
SCHUURBRIER
STEVENS Geert

NATIONAAL

JACOBS Gert
MEISSEN Job
TITS Maarten
UYTDENHOUW
VAN DELFT J


