7de proef OLK - TT Genk 17/10/20121
Ideale omstandigheden voor een prachtige trialdag op de Horensbergdam in Genk. Mooie
nonstops, waaronder enkele korte nonstops, zodat de wedstrijd vlot verliep.

Het Open Spoor werd gesmaakt, want drie jonge deelnemers aan de start. Maaskanter Bocken ging
met een gelijk aantal punten over de meet als Lemmens. Maar deze laatste reed wat meer zones
foutloos. De overwinning was voor Simon Henry.
Bij het blauwe spoor was het opnieuw onze secretaris die de overwinning achter zijn naam kon
schrijven. Convents weet zo zijn leiderschap in het klassement veilig te stellen.
Slegers was wat minder komen trainen, misschien lag het daaraan… feit blijft dat hij dit keer wat veel
voeten moest zetten bij de Randonneurs en daarom vrede moest nemen met de vijfde plaats.
Aanstormend talent Vaessen werd zeer verdienstelijk vierde. Volgens zijn eigen zeggen, zijn beste
prestatie tot nu toe. Nog niet genoeg voor een plaats in de top 3, maar de meer ervaren randonneurs
voelen de warme adem van Vaessen reeds in de nek. Bij de top 3 was het uitkijken, wie de
overwinning zou behalen. Een razend spannende strijd met als resultaat twee ex-aquo’s: 15
strafpunten voor zowel Tits als Thaens. Met evenveel nullen, was het Tits die de derde plaats werd
toegewezen omwille van één 1-punter minder dan Thaens. Tits brons, Thaens zilver. Het goud was
opnieuw voor Averhals die blijkbaar goed hersteld was van de rugproblemen die hem parten hadden
gespeeld bij de vorige wedstrijd.
Goffings deed het rustig en solo bij de Randonneur Trophy klasse.
Bij de Junioren was de spanning te snijden met alle grote namen aan de start. Berben wist dat hij het
moeilijk zou krijgen, maar dat hinderde hem niet om vaak als eerste de proeven te rijden. Het aantal
punten was niet zijn grootste zorg. Hij wilde vooral de wedstrijd tot een goed einde brengen.
Ondanks het hoge aantal vijfpunters deed hij dit met verve. Het niveau is misschien nog wat te hoog,
maar al doende leert men. Cardinaels en Eggen beten fel van zich af. Dewaele en Maraite waren ook
bijzonder aan elkaar gewaagd. Cuyvers was goed gestart maar moest de wedstrijd vroegtijdig staken
met motorisch problemen. Hensen eindigde knap vierde. De top drie piloten hadden met elkaar
gemeen dat geen enkele van de piloten een vijfpunter maakte. Baeten maakte echter vier 3-punters,
wat toch te veel bleek om zijn concurrenten te verslaan. Baeten moest daarom vrede nemen met de
derde plaats. Tussen Zels en Pletinckx werd er weer gestreden op het scherpst van de snede. Met
slechts twee strafpunten verschil kwamen beëindigde beiden heren hun derde ronde. Zels zilver.
Pletinckx goud !
Ook bij het rode spoor was het Pletinckx troef. Zoon Dieter maakte maar weinig fouten en nam ook
het goud mee naar huis.

Volgende afspraak op 7 november in Bilstain voor de Trial Trophy en 8ste proef OLK Trial
(MC)

