19-09-2021 : 5de proef OLK Genk - 3de manche Trial Trophy

Drievoudig Wereldkampioen Eddy Lejeune op de Dam
Trial Maaskant was afgelopen zondag opnieuw gastheer voor de Trial Trophy. Heel wat Walen in
Genk dus, waaronder de drievoudig wereldkampioen Trial Eddy Lejeune. De triallegende houdt
zich tegenwoordig bezig met de begeleiding van enkele jonge piloten, die dit keer naar Genk waren
afgezakt en zich hadden ingeschreven voor het open spoor. De weergoden waren de triallisten
goed gezind en de aanwezigen konden genieten van een mooie wedstrijd.

Debutanten : Convents blijft winnen
Convents blijf de overwinningen aan elkaar rijgen. Ook nu weer wist hij zijn Waalse concurrenten op
afstand te houden en zo de eerste plaats te bemachtigen.

Debutanten Trophy : Zilver voor De Kinder
De Kinder had de lat wat hoger gelegd, en nam naast de vier blauwe zones, ook enkele groene zones
voor zijn rekening. Dit bezorgde hem wat nervositeit, wat hem enkele vijfpunters kostte, en hij vrede
moest nemen met een verdienstelijke tweede plaats.

Randonneurs : Drie podiumplaatsen voor Trial Maaskant
De Maaskantse Junioren en Senioren namen het tegen elkaar op in de groene klasse. Matschulat, de
jongste van de groep, heeft het niet gemakkelijk tussen de meer ervaren triallisten, maar ook nu wist
hij weer zijn mannetje te staan. Ongetwijfeld dé piloot die we in de gaten moeten houden in de
komende jaren! Ook Hermans hield zich goed staande in de toch wel moeilijke nonstops. Twee
vijfpunters tikten voor Tits aardig aan, waardoor hij net buiten het podium viel.
De drie podiumplaatsen werden allen opgeëist door onze clubgenoten. Vooral de strijd tussen de
eerste en tweede plaats bleek een nagelbijter te worden. Een vijfpunter voor Zels was er echter
teveel aan. Met uiteindelijk slechts één strafpunt verschil moest Zels vrede nemen met de derde
plaats. Baeten slaagde een zucht want hij mocht het zilver mee naar huis nemen. De druk op
titelverdediger Averhals lag opnieuw hoog, maar als vanouds wist zich weer uitstekend te beheersen
gedurende de hele wedstrijd en kon hij- met tien strafpunten minder dan Baeten – de gouden beker
mee naar huis nemen.

Juniors : Goud voor Pletinckx
Bij de klasse waar onze Nationalen zich voor hadden inschreven, stonden er maar weinig
clubgenoten aan de start. Baeten was op motorvakantie in het Spaanse Andalusië. Zels, Hensen,
Eggen en Cuyvers hadden zich opgegeven als controleurs. Al enkele jaartjes een jaarlijkse verplichting
voor elk lid. Een goed idee, want zo heeft de club voldoende controleurs om de proeven te
bemannen. Bovendien worden de piloten zo ook betrokken bij het clubgebeuren, en kunnen zelf
ondervinden wat het is om een dag te controleren wat het respect voor onze vaste controleurs
alleen maar ten goede kan komen. Hier tegenover staat dat ze er 20 klassementspunten voor krijgen.

Met maar drie Maaskanters aan de start, was het voor Cardinaels en Goffings een uitgelezen kans om
wat klassementspunten te scoren. Beide heren streden dan ook voor elk puntje. Goffings trok echter
aan het kortste eind, waardoor Cardinaels als tweede beste Maaskanter over de streep kwam. Yves
Pletinckx stak er echter opnieuw met kop en staart boven uit en wist naast het maximum aantal
klassementspunten ook de eerste plaats te bemachtigen.

Nationalen : Zilver voor Pletinckx
Clubgenoot Dieter Pletinckx - zoon van Yves - reed een zeer ontspannende wedstrijd op zijn
Montesa. Slechts vier strafpunten, goed voor de tweede plaats. TRS-dealer Dany Crosset deed het
echter nog ietsjes beter en met drie strafpunten nam hij het goud mee naar Bilstain.

(MC)

Allen op post voor onze volgende wedstrijd :

26 september Vlaams Kampioenschap Genk - Start 11:00

