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CLUBBLAD VZl,l TR I AL MAASKANT .

sEI Z0EN I 996 - 1997 .

VOORZITTTR HUUB DEFLTM 089/77 23 82

SCHATBEWAARDER CAROOL BAETEN 089/76 ?6 40

SECRETARIS LUC CARDINAELS 089/50 I8 85

ONDER VOORZ i TTERS LUC UYTDENHOUhjEN

JEF SIMONS

SPORT VOORZITTERS FRANCI S LEERS

MARCEL SIMONS

hIIRKENDE LEDEN JOHAN BAETEN

JOHAN !\lILLEIViS

ERIC THAENS

ALEX GEUKENS

STEF LETRS

RONNY HAMAEKERS

STANNY JACOBS

IRI VOORZITTER TONNY BRUCKNTR
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Het woordje van de voorzitter

Beste trj al vri enden,

Eindelijk,u hebt er lang op moeten wachten,maar bii deze is het
eerste clubblad van d'it seizoen toch tot stand gekomen.Gez'ien

enkel e onsport'i eve handel i ngen van i emand di e dacht dat h'i j zi ch

h'ierdoor nog meer zou kunnen verrijken,had 'i k tot op de dag van

vandaag de moed nog n'iet kunnen opbrengen om mii achter de schriif-
mach'iene te zetten om een ed'iti e van het cl ubbl ad te vol tooi ën.
Heelwat van onze leden,waaronderi kzelf ook,werden persoonl'i jk aan-
gepakt op fi nanci eel gebi ed doordat er i emand dacht dat hi i i n z'i jn
kru'i s of beter gezegd zijn beurs was gepakt.
T'ijd heelt echter alle wonden en hopenlijk zegeviert onze ge'lief-
koosde sport over de financiele belangen van derden.
Bij deze nogmaals hartelijk bedankt.

De ti jd brengt raad,maar v1 i egt ook snel voorbi j. Zo werd er reeds
twee derden van de wedstrijden verreden.Tot op heden heb ik enkel
nog maar goede reakties bekomen over de wedstrijden van Trial Maas-

kant.T'ijdens onze wedstrijden konden we steeds rekenen op een goede

opkomst van piloten,en dit aantal is nog steeds groeiëncielDit bewjjst
eens te meer dat de werking van Trial Maaskant zeer goed ver'loopt,
wat door de werkende leden zeer in dank wordt aangenomen en waaruit
zii de nod'ige motivatie putten om nog beter proberen te doen! ! M

Het enige punt waar het af en toe nog eens dreigd m'i s te lopen is
het aantal kontroleurs tijdens de proeven.B'i j deze vragen we u dan

ook om voor di t probl eem uw medewerki ng te verl enen. Eventuel e kan-
di daten kunnen i ndi en z'i j dat wensen steeds ti jdens de wedstri jden
door enkel e ervaren kontrol eurs worden opgel ei d.

Met sporti eve groeten

HUUB.



3.

KNOOP HET JE

Vandaag woy-dt de cateri ng verzorgd door het hu'i s Toon Hurx en com--/'
pagnte.)frofiteey zo veel mogeliik van dit u'itzonderliik aanbod,

wanLdit za1 prett'i ge gevolgen voor ons opleveren.Z'i e verder.
-./.

De paastrof ee,die zal doorgaan te B'ierbeek en Genk zal ook gelden

als dertiend.e'.'proef voor het Limburgs Kamp'i oenschap.Dus de uitslag
,.

van de tN6e wedstri jden samengete'ld wordt al s de proef beschouwd I,..
-/'

0p tv'raalf er) dertien )Vri1 gaat op het terrein van l,Jarcken de l^lK

van Luxemburg verr2.{6.n worden. Al I en op post om te supporteren voor

onze BETA piloot-iAN CARDINATLS.
-/'/"

T'i jdens het pinkslery,neekend zal op het terrein van Bilstain de bJK

van Belg'i ë verre.dén worden.Daar wordt een massale opkomst van onze

I eden verwac h.L'"om onze Jan een hart onder de ri em te steken.
Waarsch"i jnt'ijt< worden er weer drie zones bezet met kontroleurs van

,/
Trial Maaskant.tventuele vri jwiIl'i gers kunnen zich steeds melden

bi j Huub.

Voor onze wedstrijd van 29 juni te Neeroeteren wordt eraan gedacht
om er eens iets speciaals van te maken.Zo zal er onder andere een

snelheidsproef zijn,een hoogsprong,een versprong,êên ????????

Verdere ideeën en personen.d'ie van deze happen'ing een feest willen
maken zi jn steeds welkom.N'iet allen voetbal is een f eest!!!!!!l!!

Tijdens de laatste wedstrijd van de kalender za1 de compagnie van

Toon Hurx zorgen voor de grat'i s catering$$$$$$Deze vorm van sponse-
ri ng zal door onze bu'i k jes zeer op pri j s worden gestel d.
Voor onze jaarf ijkse tornbola zijn prijzen allerhande steeds welkom.
Het regelmat'i gheidscriterium,vvaarvoor de firma RADS0I\ reeds haar

medewerk'ing heeft toegezegd,zal dit jaar MISSCHIEN in een ander
k1 eedje gestoken worden,maar zal zeker doorgaan. Eventuel e andere
sponsoren kunnen zich steeds melden bij de voorzitter voor rneer
'i nf ormati e i ndi en gewenst.
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{1--De wi jz'i gi ng van de regel ementen b'i j de BMB worden NI ET doorge-\

voerd b'ij de "int'i eme" trialclubs.Wii vinden de regels zoals ze

waren g.oed,en vvaarom iets veranderen wat al jaren zo draa'id.Het
zest'ien bladz'ijden tellende regelement van de BMB'is b'ii de voor-
z'itter voor handen teri nzage.

$4 isn gevol ge h'iervan werd eraan gedacht om i n het iaar .l998 
een/\

i ntercl ub kampi oenschap op poten te zetten. Tri al Maaskant, Tri al
Leuven en enkele clubs uit het waalse hebben hieromtrend reeds hun

zegen gegeven.Dit betekend voor onze club dat we op tot nu toe
reeds dri e pracht'i ge terrei nen 'i n het waal se wedstrijden
kunnen gaan ri jden. Meer hi erover i n de toekomst.

ZTER BELANGRiJKE OPROEP:

grote prijs van België motorcross 125 CC plaatsvinden.
l,Jij z'ijn op het terrein van Neeroeteren steeds van harte welkom

om er te komen triallen,en we werden er steeds zeer goed ontvangen
Als en'ige tegenprestat'ie verlangt het bestuur van die club nu van

ons dat wij voor deze grote organisatie enkele personen zouden

afvaardi gen om ti jdens dat weekend een handje toe te steken.
Diegenen d'ie zich hiervoor op zaterdag 16 en zondag 17 augustus
kunnen vri jrnaken gel'i eve u zo snel mogel'i jk kenbaar te maken.

hJIST JE DAT

de wedstrijdverslagen van Trial Maaskant te lezen zijn in de Motor-
gazet?

Carool Baeten een ui terst bekwaam versl aggever i s?

Pascal Hilven officieel vader geworden 'i s van een dochter?

d'ie van Leuven soms rond 2 uur 's nachts thu'i s komen na een tri al ?

de kal ender vo11ed'i g werd gesponsord door de

Kurt Steegen de motor aan de kant laat staan

f i rma RADS0N ?

voor een meisje?
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wi j getrouwden d'i t ni et goed meer kunnen begri jpen?

Luc van den Broek ons oudtst deel nemend l'i d 'i s ? ( 57 )

Johan Baeten en Marcel Simons een verbeten strijd leveren voor de

kampi oensti tel ?

Fred llessel i n juni reeds 65 jaar wordt?

de l'i dkaarten van de BMB afgehaal d kunnen worden bi j Huub?

Christian Kregelo ons jongste lid is?(09)

slechts de 12 beste ind'ividuele u'itslagen in de proeven'in aanmer-
k'i ng komen voor de Limburgse t'itel?

Thi erry Govaerts nu al kampi oen i s bi j de debutanyen?

de twee oudste debutanten vechten voor de tweede p1 aats?

Jacky Smeets nog enkele proeven dient te rijden om zeker te zijn
van de t'i tel?

Eric,Job en Joost vechten voor de overige podiumplaatsen?

Yves Gheyssens de t'ite1 gaat pakken b'i j de nationalen?

Jhonny van Delft dit bij de senioren gaat doen?

Toon Hurx te I aat 'i n vorm aan het komen i s ?

Toon en Joost eraan denken om over te stappen naar een hogere
kategorie?

iedereen vrij is om dit te doen?

Luci en Putzeys reeds B jaar l ang aan 'i edere wedstri jd van Tri al
Maas kant heeft deel genomen ?

wi e de bal kaatst hem kan terug verwachten?

Boontje om zi jn I oontje komt?

K'im vandaag moet studeren ?

Eddy Zels goede uitslagen heeft gereden 'i n Engeland?

men daar de term non-stop zeer I etterl i jk opvat?

Jan Card'i nael s een support-contract heeft b'i j BETA?

Jan zeer professioneel wordt begele'i d?

dit blad b'ijna vol 'is?

je nu di t bl ad moet omdraai ën wi I je verder I ezen?
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STAND LIMBURGS KAMPIOENSCHAP

EXPERTEN

Piloot lid TM Proef

Baeten Johan

Berckmoes Barend
Desager Marc

H'i I ven Pascal
Leers Frang'i s

Si mon s Marcel

Piloot l'id TM Proef

Baeten Carool
Block André

Cardinaels Luc

Geukens Alex
Gheyssens Yves

Hamaekers Ronny

Matschulat Ronny

Nys lrJi 11y

Pharazijn Peter
Raffaye Eti enne

Henry Stefan
Bijl au Ral ph

Baumgarten Henni ng

Jacobs Gert
l.Jal l berg Hendri k

Verdi ng Edw'i n

0t 02 03

17 17 l5
il0000
00 00 00

20 ?0 00

t5 00 20

t3 l5 17

04 05 06 07

20 20 ?0

00 00 00

00 00 00

00 00 00

l5 00 l5
17 00 1l

12 t3 t4 t5 t6

.{}b
08 09

20 17

t 5 00

t 3 00

00 00

00 t 5

17 20

t0 il
17 20

00 l5
00 00

00 00

l5 o0'
20 17

, p"t{
00

00

00

00

00

20
3r)
,lo -{7U)

0t 02 03 04 05 06 07 08 09 t0 il 12 13

l5 09

00 00

00 00

il t0
?0 ?0

07 00

09 t 5

t0 l3
00 08

00 I I
08 00

00 00

00 00
't 3 00

00 00

17 17

14 t5 t6

t 0 00

I I 00

00 ?0

t3 ll
?0 17

08 00

17 l3
l5 l5
00 00

00 00

09 07

00 08

00 00

00 09

00 t 0
00 00

09 I I
00 00

00 09

il 15

17 ?0

08 00

t5 t3
t 3 05

00 06

00 00

00 l0
20 08

t 0 00

00 17

00 07

00 00

00 il t3
00 00 00

17 20 17

00 00 00

20 00 ?0

00 09 ll
t5 l7 00

t0 15 00

il 00 15

00 00 00

00 00 00

00 l3 00

00 00 00

l3 00 00

00 t0 t0
00 00 00

l5 00

00 00

00 00

17 17

?o ?0

00 00

00 00

lt 15

00 00

00 00

l3 00

00 00

00 00

00 00

t0 l3
00 00

RADIAlOTEN

n.v ladsn Wgdtonddoon 25O $3520 Z'qrlprvr



7.

JUNIOREN

Piloot lid TM Proef 0l 02 03 04 05 06 07 08 09 t0 il 12 l3 r4 l5 l6

Dinges David
Me'i ssen Job

Post Joost
Smeet s Jac ky

Steegen Kurt
Thaens Eric
Uytdenhouwen Bart
Verpoorten Roel

Van de Ven Jan

Van der Borght Fr
Willems Johan

0berhauser Kl aus

STNiOREN

Dessel Alfred
Van Del ft Jhonny
Hurkx Toon

Putzeys Lucjen
Schoefs Jhonny
Tits Guy

Van Heesw'i jck Ge

Vandenhoeck Luc

Van Zanten l,Jillem
Zel s Eddy

Ke s I er Di eter
Reul and Karl
Verdi ng Leon
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DEBUïANTEN

Piloot lid TM Proef 0l 02 03 04 05 06 07 08 09 l0 ll 12 l3 t4 r5 l6
Artoos Marc

Govaerts Thierry
Deki nder lvlarc

Kregel o Kri sti an

Laenen Luc

L aenen Tom

Nel'i ssen Patri ck

Savelkouls Paul

Severi jns Kristof
Tiesters Viktor
Verpoorten Marc

Van de Ven Jef
Jacobs Stanny
Jacobs T'i ne

lrJallberg Heinz
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VZ!l, TRIAL MAASKANT I{E DS TR I J DR IG E L EI'IENT

Bij ieder spel en elke sport zijn er rege'lementen.Deze regels ziin er
ni et voor de I ol van Ida. Rege'l s di enen er te zi in om het verl oop van
een wedstri jd op een ordentel i j ke manni er te I aten p1 aatsvi nden . Zi j di e
de regels aan hun laarzen'lappen schaden de club,hun konkurrenten en
vooral zi chzel f.
In de toekomst zal het bestuur strikter optreden tegen eventuele over-
treders zodat er een ju'i ste ui tsl ag ui t de bus komt.0p het ni et na 'leven
van het regelement staan er zware sankt'ies gaande van 50 strafpunten
tot de uitslu'iting.
l.Iedere motor dient vooraan een goed z'ichtbare gekleurde plaat te hebben

afhankel i jk van de kategori e waaraan de pi 1 oot deel neemt.
Experten
Nat'ional en
Seni oren
Juni oren
Debutanten B I aur,r

2. De motoren mogen enkel van erkende tri al banden voorzi en zi in.
3. Het dragen van een he'lm en tri al I aarzen 'i s verpl i cht.
4.È1en kan zi ch 'inschrijven van +9 uur tot I 0 uur 30 op het secretari aat.
5.Elke piloot kiest een kategorie die past b'ii zijn moge'l iikheden.
6. Het i s verboden met de motor te rijden 'i n het rennerspark.
7. De pi I oten zi jn verpl'icht om steeds de enkel e ri chti ng te vo'lgen op

het terrei n.
8.0p het terrein past elkeen zijn snelheid aan zodat hij geen gevaar

vormt voor toeschouwers en andere pi'loten.
9. Het i s ten strengste verboden te ri jden bui ten het tri al terrei n.

l0.Tiidens de oefen'ing is het verboden in de non-stops te rijden.
ll.De piloten worden yerzocht om uiterlijk l0 minuten voor aanvang van

de wedstri jd zi ch aan te bi eden i n het rennerskwarti er.
12.0e redstriid vangt aan om I uur op een teken van de koersdirecteur.

Tenzij niet anders vermeld zal de redstrijd duren tot I uur.
l3.Ieder wacht zijn beurt af yoor men de non-stop te lijf gaat.
I 4. De non-stops di enen i n de jui ste vo1 gorde bereden te worden .
l5.Het is verboden de non-stops meerdere malen na elkaar te nemen.
l6.Na het beëindigen van elke ronde dient de piloot zijn kaart af te

geven op het secretariaat.
17 ,P i I oten di e hun kontrol ekaart verl i ezen worden automati sch ui t de

wedstri jd genomen.
lE.Klachten kunnen enkel worden voorgelegd na de wedstriid bij de

koersdi recteur.
19.Het is verboden vuil achter te laten op het
20.híees steeds beleefd tegenover de kontroleurs

te laten uv{ geliefkoosde hobby te beoeffenen

Gee I
Rood
blir
l,l'i t

terrein of de parking.
!Zij staan er om u toe
!!!!!t!!!!!!t!!!!!!!!!



I n tegenstel I
nu eens niet
Trial is het
ni ssen .f outl o
Het parcour b
worden.

Toekenni ng van de strafpunten.

.l0.

i n de tri al sport
mogelijke tijd.

arcour met hi nder-

enen genomen te

ing tot de meeste andere sporten gaat het
om de meeste punten tescoren in de snelst
best te yergel i jken met een jumpi ng: een p
os ri jden bi nnen de vooropgestel de ti jd.
estaat uit I non-stops die in volgorde di

0m zonder strafpunten een non-stop te beëindigen moet de piloot het
vooropgestelde traject berijden zonder met om het even welk lichaams-
deel steun te zoeken aan een vast obstakel in de non-stop.l.leestal
spreken we van een voet aan de grond zetten,doch met een hand een boom
vastgrijpen wordt ook aanzien a'l s een fout.
0p_het teken van de kontroleur wordt de non-stop genomen.De kontroleur
volgt het traject met argusogen,en knipt b'ij het óeëindigen de straf-
punten in de kontrolekaart gaande van 0 tot 10.

ïijdens de wedstrijd worden de non-stops 4 maai bereden tijdens een
tijdspanne yan (meestal)4 uren.voor de experten en nationalen is er eentijdslimiet van 2 uren yoorzien voor de eerste doortocht.Per minuut
!!idsoverschriiding kriigt men I strafpunt bijgeteld.
Diegene die na de redstrijd het minste aantal itrafpunten achter zijn
naam heeft staan wordt als rinnaar gelauwerd.

0 strafpunten--Foutloze non-stop
I strafpunt----l voetje
2 strafpunten--2 voetjes
3 strafpunten--3 of meerdere voetjes
5 strafpunten--mi sl ukki ng

l0 strafpunten--víeigeri ng de non-stop te rijden
Een mi at:

stilvalt in de non-stop,en niet terrug gestart
n zonder een voetje te zetten.
e wi el en over de afbakeni ng bel and.
pl aat waarop de pi j'len zi jn bevesti gd wordt '

den.
een voetje zet en het voorwiel niet meer

aat ! ! ! ! !

ni et naar de ui tgang ri jdt,maar val t en zi jn
laat.
zi jn ei gen spoor krui st i n de non-stop.
meer uitwijkt dan de denkbeeldige lijn tussen

nvol gende poorten.
het voorwi el de I i jn van de ui tgangspoort

t overschreden.
Elke piloot verklaard zich door zijn inschrijving akkoord met de beslis-sing van de kontroleur,en aanyaard zijn beoordeling zonder nopperen!!t!!

sl ukki ng betekend d
-de motor
kan worde

-één van d
-de zwarte
omvergere

-de pi 1 oot
voorui t g

-de pi I oot
motor I os

-de pi I oot
-de pi I oot
twee opee

-de as van
ni et heef


