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Chalange Bilstain +

Baarloo start om 10h.

Andere wedstrijden om 12 h.

Non stops voor

1 Debutanten (blauw)

2 Junioren (wit)

3 Senioren (wit)

4 Nationalen (rood)

5 Experten (geel)

lnlichtingen
België ffi9/7@640 Carool

089//15171 Luc
Medesponsors

Smets Motoren

Likoma Lanaken

Peters Elektro Bree

Watheca Meeuwen

Vanhes-Haenen Hasselt

Hendrix Poultry-Meat products
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14é Baarlo

21é Neeroetern 7é pr.l.k.

28é Bilstain 8é pr.l.k.

Februarl
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í íÉ Neeroeteren 10é pr.l.k.

18é Bilstain Chalange

Maart
4é Baarlo 11é pr.l.k.

1 1 é Genk 12é pr.l.k.

18é Bilstain Chalange
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1é Ner.lroeiem 131é pr.l.k.

8é Bilst"ain 14e pr.l.k.

15é Leuven 15é pr.l.k.
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6é warnant 16e pÍ.|.k. -
2Oé mitns w.k.

Juni
7+ bÈ Genk 17é pr.t.k.

24é Bararlo18é pr.t.k.

Juli
1é Geilk Afsluiting
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Verslag 3e proef Challenge Trial Trophy te Bilstain door Carool

Pletinckx en Putzeys het behendigst.

Een stralend zonnetje lokte meer dan 60 piloten en nog meer toeschouwers naar het
mekka der trialsport in België, Bilstain.
Bij de Randonneurs werd met de groene kaarten gereden, evenals de Bi-Amortisseurs.
Van in de aanvangsronde was Putzeys de te kloppen man,gevolgd door een hele
meute aan elkaar gewaagde piloten zoals Thumilaire, Renard,Saintes en Sluse. Met
een formidabele laatste ronde van één strafpunt wist de Maaskanter de zege naar Genk
te brengen. Inzljn direkte nabijheid werd ook fel gestreden. Saintes en Sluse moesten
de groene tafel erbijroepen om de rangschikking te kennen. Met enkele nullen meer
kon Julien de tweede plaats de zljne noemen.Vlak daarachter kon Renard met één
puntje meer de 4e plaats bezetten. Het puntenaarrtal loopt met zeer minieme
sprongetjes op tot diep na de 20e deelnemer.
De Novices konden al dadelijk kennismaken met het echte Bilstain. Scherpe stenen en
onderwaterliggende rotsblokken maakten de nodige problemen bij deze
rijders.Vronen wist al het een en ander van trial af en won afgetekend. Thumilaire en
Ponsar waren aan elkaar gewaagd en Bartje Hensen kan nog wel wat tips gebruiken.
Yves Pletinckx voerde de Juniorenklasse aan. Toch was het een zeer spannend duel
met Denis want ook hier moest de groene tafel uitsluitsel brengen. Lambilotte kwam
ook zijn zegje doen in de wedsstrijd en mocht met amper een puntje verschil mee op
het podium. Triffaux enZels hielden een spannend onderonsje voor de ereplaatsen en
ook hier moesten de nullen geteld worden. Spannende wedstrijd!
Bij de Debutanten, Inters A en B, Nationalen en Bi-Amortisseurs traden telkens maar
enkele piloten aan zodat wij verwijzen naar het uitslagengedeelte om de einstand te
kennen.

UITSLAGEN
Randonneurs
l.Putzeys L 14) 2.Saintes J 16) 3.Sluse B 16) 4.Renard M 17) 5.Gossiau C20)
6.Thumilaire P 21) T.Dekens P 21) 8.Nossent P 22) 9.Debuquoy M 22) l}.Duchesne
D 24) l l.Coppens G 25) 12.Beghin I26) 13.Delje F 26) l4.Caps H 30)
Novices
l.Vromen R 29) 2.ThumilaireB 42) 3.Ponsar F 49) 4.Hensen B 82)
Junioren
l.Pletinckx Y 15) 2.Denis E 15) 3.Lambilotte F 16) 4.Triffaux R 18) 5.Zels D 18)
6.Maraite M 19) T.Cardinaels L 28) 8.Ferro R 29) 9.Ul.tdenhouwen B 31) l0.Duliere
S 31) 1 l.Gilmont D 33) l2.Hermann J 40)
Debutanten
l.Tits M 16) 2.Geusens S 35)
Inter A
l.Colson O 58) 2.Mathy E 82)
Inter B
l.Crosset P 46)
Nationalen
l.DefourneyL aI) 2.Hurard J 43) 3.Puttemans N 55) 4.Baeten J 78) 5.Colson JM 92)
Bi-Amortisseurs
l.Baeten C 30)
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Verslag Trial Maaskant te Genk door Carool.

Vele nieuwe gezichten bij Maaskant!

Op 111012000 ging het seizoen 20001200I van start te Genk voor een zestigtal
opgetogen trialisten. Ondanks het slechte weer mocht het bestuur zichzelf gelukkig
prijzen met de mooie opkomst.
Trial Maaskant heeft besloten om vanaf dit seizoen volgens de regels van het
"nieuwe" reglement te rijden. Dit wil zeggen dat, als je geen extra strafpunten wil
oplopen, je niet meer mag stilstaan in de non-stop. Het zogenaamde verzetten wordt
ook aan banden gelegd en achteruit manouevreren is er al helemaal niet meer bij.
Meerdere rijders dachten dat dit systeem geen mooie trial meer zou geven, maar het
tegendeel werd bewezen.
Op naar de wedstrijd.
De Opstapklasse kende vele nieuwe gezichten en ook enkele oud-bekenden.
Ivo Van Hoof sprong al dadelijk uit de band door zijn eerste overwinning te pakken.
Op respektabele afstand volgde op een tweede plaats Luc Heselmans. Prete heeft er al
een jaartje trial opzitten maar kon de nieuwelingen niet bedwingen en moest vrede
nemen met een derde plaats.Van Giel wist zich goed te handhaven en kon maar nipt
Ronse en Smets achter zich houden. Cremers moest maar één puntje toegeven op
Smets en was best tevreden met deze uitslag.
Onze Juniorenzljn allen regelmatige Maaskantrijders en weten wrt ze aan elkaar
hebben. Martin is eigenlijk een klasse te sterk voor deze reeks en won dan ook de
wedstrijd. Op een zucht kwam Maaften Tits de tweede plaats opeisen en dit is
eigenlijk een mooie verassing. Komende van de Debutanten staat hij al dadelijk in de
voorste gelederen van de Junioren. Zelfs een goed presterende Hamaekers kwam een

zee van strafpunten later op de derde plaats.
De Senioren blijven in de sporl geloven en ze hebben gelijk. Jammer dat er elk jaar
enkele afvallen. Putzeys en Dekens vochten om de eer van de overwinning en
eerstgenoemde haalde het. Van Zanten komt op plaats drie en Wallberg doet het puur
"for the Íirn".
Geen echt nieuwe gezichten bij de Nationalen. Risse komt vanuit Duitsland
sporadisch de Belgische piloten het vuur aan de schenen leggen. Nu kon hij zelfs met
de overwinning huiswaarts keren. Boezemvriend Kregeloh is goed op weg om een
grote te worden maar heeft nog wat tijd nodig. Uydenhouwen reed een goede
wedstrijd want hij wou Matschulat (terug van weggeweest) en Devisé
(Juniorenkampioen) abso luut voorblij ven.
De hoogste klasse heeft er gelukkig enkele piloten bij. Moeskops en Zels vervoegden
deze reeks en rekenden dadelijk af met de gevestigde waaarden. Castreuil had last met
een nukkige achterrem en kon daardoor zijn kansen niet optimaal benutten.

CAROOL



UITSLAGEN

EXPERTEN
7.Zels D 49) 2.Moeskops E 50) 3.Baeten I73) 4.Castreuil O 81) 5.Leers F 108)

NATIONALEN
l.Risse M 54) 2.Ronse C 65) 3.Uytdenhouwen B 67) 4.Matschulat R 68) 5.Kregeloh
C 75) 6.Devisé B 85) 7. Meissen J 113) S.Smits R 114) 9.Gijs T --

DEBUTANTEN
1. Van Hoof I 5) 2.HeselmansL24) 3.Prete L29) 4.Yan Giel B 31) 5.Ronse JM 36)
6.Smets Ph 37) T.Cremers K 38) S.Huygen B 44) 9.Herbots S 44) l0.Vromen R 49)
l l.Hendriks B 56) 12.Smets G 57) l3.Abramidis G 71) l4.Deckers J 74) 15.Moutens
R77) 16.Ledabo J 110)

JTINIOREN
l.Martin S 30) 2.Tits M 31) 3.Hamaekers R 45) 4.Geusens S 53) 5.Van der Haegen
Ph 63) 6.Houben J 63) T.Willems J 70)

SENIOREN
l.Putzeys L 41) 2.Dekens Ph 44) 3.Van zanten W 60) 4.Wallberg H 125)



Verslag Trial Maaskant te Neeroeteren door Carool

Bart Uytdenhouwen in goede doen.

Voor de tweede wedstrijd van het seizoen lastte Trial Maaskant al dadelijk de eerste
proef in, tellende voor het Limburgs Kampioenschap. De weergoden waren wederom
niet gunstig gezind en daardoor kon de Kiezelgroeve beter een Moddergroeve
genoemd worden. Niettegenstaande dit feit is het er prettig vertoeven.

Debutanten.

Wederom een hele schare deelnemers in de opstapklasse. Luc Heselmans deed vorige
wedstrijd al van zich spreken om als "rooky" dadelijk mee vooraan te zitten. Daar Van
Hoof vlug inzag dat er voor hem niets te leren viel in de debutantenreeks en de

overstap maakte naar de Senioren, kon Luc voor de eindzege gaan. Dit realiseerde hij
dan ook gezwind met een ruime vooÍsprong op Philippe Smets. Prete op drie kon
Meisen op geruime afstand houden voor de podiumplaats.

Junioren

Renders kon de seizoenstop best gebruiken voor een seriueuze training en al
onmiddellijk de vruchten hiervan plukken. Met een foutloze openingsronde sloeg hij
vriend en vijand met verstomming. Dit vier ronden volhouden zou een unicum zqn en

de concentratie werd er iets minder op. Toch mooie rondes van vier, vier en drie
brachten het resultaat op een mooie score van elf strafpunten. Geussens en Houben
zagen zo een foutloze ronde ook wel zitten en slaagden er allebei in de laatste ronde
ook nog wel in zekert De andere rondes waren ei zo na gelijkopgaand. Amper één

puntje verschil in het voordeel van Sil. Hamaekers volgde op een kleine afstand door
een mindergoede eerste ronde, tengevolge een vijfpunter in non-stop drie.

Senioren

Dezelfde non-stops als de Juniorenreeks voor deze heren, maar het puntentotaal was
ditmaal ietsje meer. Normalerwrjze is het resultaatbï1de Senioren enkele eenheden
beter dan de Junioren. Ditmaal kon Putzeys op de eerste plaats dit niet verwezenlijken
en klokte af met zestien punten. Van Hoof nestelde zichal direkt op een ereplaats in
zijn eerste Seniorenwedstrijd. Peter Seelen volgde enkele punten verder op een mooie
derde plaats, op de voet gevolgd door YanZanten.

Nationalen

Bartje Uytdenhouwen kon zijn eerste zege pakken. Een prachtige tweede ronde deed
de andere deelnemers verbleken. Ronny Matschulat kon daar enkel respekt voor
opbrengen en moest zich met de tweede plaats tevreden stellen. De Nederlanders
Meissen en Van Delft verdeelden plaats drie en vier. Devisé heeft nog wat
aanpassingsproblemen en eindigde vijfde.

Experten

Het robbetje Zels-Moeskops van vorige week kreeg een vervolg in Neeroeteren.



David kon zijn zegerush van vorige week herhalen en klopte Moeskops. Omdat er de
tweede ronde een te hoog aantal punten verzameld werd door Eddy kon David de
eindstand veilig stellen. Cardinaels maakte de overstap naar de hoogste klasse en
rekende dadelijk af met Baeten en Leers.

Carool

UITSLAGEN

DEBUTANTEN
l.HeselmansL23) 2.Smets P 39) 3.PreteL 42) 4.Meisen E 51) 5.Nerinckx J 51)
6.Huygen B 56) T.Cremers K 58) 8.Wallberg H 61) 9.Herbots S 62) lO.Hendriks B
63) l l.Abramidis G 72) l2.Thijssen D 90) l3.Deckers J 96)

JT]I.{IOREN
l.Renders D 11) 2.Geussens S 13) 3.Houben J 14) 4.Hamaekers R 20) 5.Tits M 25)
6.Op de Locht C 25) 7.Yan de Ven J 33) 8.Willems J 46) 9.Niis D 72)

SENIOREN
l.Putzeys L 16)2.Yan Hoof I23) 3.SeelenP 27) 4.YanZanten W 30) 5.Van Baelen D
44) 6.Yan de Ven J 61)

NATIONALEN
l.Ul.tdenhouwen B 47) 2.Matschulat R 50) 3.Meissen J 57) 4.YanDelft J 66)
5.Devise B 72)

EXPERTEN
r.zels D 45) 2.Moeskops E 52) 3.cardinaels L 61) 4.Leers F 74) 5.Baeten J 78)



VerslagTrial Maaskant te Bilstain op 2211012000 door Carool

2e Proef met internationale allures

Eindelijk waren de weermakers er in geslaagd om een prachtig herfstweertje te
reselveren voor de 2e proef van het Limburgs Kampioenschap van Trial Maaskant.
Lokatie was het trialmekka van België, Bilstain.

Met meer dart2} piloten aan de start bij de Debutanten was het een gedrang aan de

eerste non-stops. Reuland nam van in de aanvangsronde de maat van zijn
tegenstanders door een foutloze ronde neer te zetten. Heselmans kon in zijn zog
blijven door 3 punten te scoren in de aanvangsronde. Meisen deed daar amper één

eenheid bij en strandde op 4. Jeukens en Springer sloten aan met een mooie 6 punten.

In ronde 2 moest Reuland één voetje zetten. Heselmans neep 1 eenheid vanzijn
aanvangsronde af en eindigde alzo op 2. Ook Meisen deed er eentje af en Jeukens
zelfs 5. Het beloofde erg spannend te worden met zo'n tussenstand. De Duitser liet
zich niet meer verassen en haalde het probleemloos. Jeukens wipte nog over
Heselmans naar een mooie 2e plaats en Springer handhaafde haar 4e plaats, net voor
Meisen.

Martin liet zich op eigen veld kloppen door de kleine maar o zo talentvolle Duitser
Kregeloh. Op zyn lichte 200 cc wist Christian zelfs 2 ronden met 0 strafpunten te
realiseren. Op plaats drie een opmerkelijke prestatie van Hamaekers die de laatste tijd
zeer goed bezigis. Dan volgt op enige afstand de Duitse pilote Brown die ook één

foutloze ronde wist neer te zetten.

Bij de oudere garde zagPutzeys zijn zegerush onderbroken door een overwinning van
Leuvenaar Hendrickx. Bijna het dubbele aantal strafpunten kreeg Lucien aan zijn
trialbroek gesmeerd! YanZantenlaal zich ook nog niet afschrijven en klopte Dekens
met enkele eenheden. Voor Van Hoof was de aanpassing aan de rotsen een

nieuwigheid die hij maar moeilijk kon verwerken.

Wederom een 1e plaats voor Uytdenhouwen bij de Nationalen. Beersaerls op plaats 2
moest eenzee van strafpunten verder aardig rekening houden met Matschulat. Ronny
reed een voorzichtige wedstrijd en reed op safe. Smits haalde enkele flaters uit die
hem terugdrongen naar plaats 4.

10 tsxperten aan de start is een mooi aantal. De Nederlandse rijders waren goed

vertegenwoordigd en Pieter Goertz behaalde hier de zegepalm. Pletinckx kon de

schade beperken door met 4 punten meer de 2e plaats op te eisen. Marco Teunissen is
ook een aankomend talent en kon Maaskanter Zels van een podiumplaats houden.
David reed een goede 3e en 4e ronde maar had wat aanpassingsproblemen in de

aanvangsronde. Toch kon hij concurrent Moeskops voor blijven en dit levert toch
weer enkele extra punten voor het kampioenschap. Eddy hield Nederbelg Simons op
geruime afstand om niet in de problemen te geraken..

CAROOL



UITSLAGEN

EXPERTEN
l.GoertzP 23)2.Pletinckx Y 27) 3.TeunissenM32) 4.Zels D 35) 5.Moeskops E 38)
6.Simons M 50) T.Baeten J 52) S.Castreuil O 75) 9.Nooyen P 84

DEBUTANTEN
l.Reuland C 6) 2.Jeukens P 8) 3.Heselmans L 9) 4.Springer M 15) 5.Meisen E 17)
6.DrezeB 24) T.Vromen R 24) S.Brichart Q 25) 9.Reuland D 28) lO.Cremers K 33)
1 l.Prete L 34) l2.YanGiel B 35) 13.Huygen B 36) l4.Nerinkx J 40) l5.Smets G 40)
l6.Abramidis G 54) lT.Hendrikx B 63) lS.Deckers J 102)

JI]NIOREN
l.Kregeloh C3)2.Martin S 12) 3.Hamaekers R 18) 4.Brown D23) 5.Geusens S 24)
6.Op de Locht C 39) T.Houben J 42) 8.Yan der Haegen P 47) 9.Tits M 49)
10.V/illems J 51) 1 1.Van de Ven J 61) 12.Nijs D 92)

SENIOREN
l.Hendrickx X 20) 2.PutzeysL37) 3.Van ZantenW 42) 4.Dekens P 45) 5.Van Hoof
I48) 6.Dahlke U 65) 7.Yan de Ven J 91)

NATIONALEN
l.Ul.tdenhouwen B 37) 2.Beersaerts R 65) 3.Matschulat R 67) 4.Smits R 73) 5.Van de
Couter O 77) 6.Brichart D 83) T.Vingerhoed M 86)



Verslag Trial Maaskant te Neeroeteren op 5/1 112000 door CAROOL

Prete en Tits winnen hun eerste wedstrijd.

Er was behoorlijk wat water weggepompt door de mensen van de Kiezelgroeve om
Trial Maaskant te ontvangen op hun ter:rein. Duizenden liters water was er door de
pompinstallatie gevloeid om met droge voeten het terrein te kunnen betreden.
Toen ook nog een flauw zonnetje kwam kijken was de zondag niet meer srtuk te
kriigen. Johan Willems had met bekwame medewerkers 8 selektieve non-stops
uitgezet. Sommigen waren pittig, andere erg technisch. Mooi werk geleverd!
Experten
Vader en zoon Cardinaels traden beiden aan in de hoogste categorie. Van concurrentie
valt niet te spreken onder deze heren, maat Luc doet het bijlange niet slecht. Jan werd
met kop en schouders winnaar, maar niemend had anders verwacht. Het gevecht

Moeskops-Zels kreeg een vervolg. Enkel Pletinckx kon gelijke tred houden met deze

kemphanen. Tussen plaats twee, drie en vier is er amper plaats voor één puntje
verschil. Eddy haalde het met de nullen van Yves en David moest tevreden zrjnmet
de vierde plaats.
Nationalen
Op technische proeven is Matschulat de te kloppen man. Ook in Neeroeteren was hij
de beste Nationaal. Met een zee van vooÍspÍong kon hij Devisé en Uy'tdenhouwen
verwijzen naar plaats twee en drie Meissen en Van Delft vonden het ritme niet en

streden om de ereplaatsen.
Senioren
Putzeys moest zijn meerdere erkennen in Nijs. Op de lichte 125 cc van Dario reed
Willy zich in de kijker. Met zes punten verschil ging de beker richting Leuven. Ivo
Van Hoof rekende af met YanZanten en mocht weer een bekertje bij de verzameling
zetten.
Debutanten
Een goedbevolkte reeks wederom. Prete mocht de zegepalm richting Maasmechelen
nemen en was daar uiterst tevreden mee. Met tien punten verschil wist hij Heselmans
te verslaan. Geert Stevens kon ondanks enkele nullen minder,toch de derde plaats

veilig stellen. Het strafpuntenverschil is erg klein in deze reeks en alzo werd het toch
nog erg spannend. Veel werk voor de dames van het secretariaat om de "nullen", de

"eendes" en zelfs de " tweetjes" te ontcijferen.
Junioren
Dankzij de ervaring van papa Guy kan zoonMaarten deze zege op z1nnaam
schrijven. Het rijwerk is weliswaar door Maarten gedaan, maar de technische bijstand
is van zeer groot belang geweest. Toch een verdiende eerste zegebtj de Junioren.
Profrciat! Geusens en Hamaekers deelden het podium na de nullen te hebben geteld.
Sil kon er drie meer voorleggen dan Ronny en werd alzo mooi tweede. Nu nog de

zenuwen leren bedwingen en er komt nog meer moois uit de bus, Sil. Tine Jacobs

werd verdienstelijk vierde. Houben had een slechte dag en eindigde teleurstellend
vijfde.

CAROOL



UITSLAGEN
Junioren
1.T. Maarten 59) 2.S. Geusens 68 11x0) 3.R. Hamaekers 68 9x0) 4.T. Jacobs 74)
5.J. Houben 81) 6.J. Van de Ven 87) 7.D. Nijs 127)

Experten
1.J. Cardinaels 14) 2.E. Moeskops 53 l2x0) 3.Y. Pletinckx 53 11x0) 4.D.Zels54)
5.J. Baeten 7I) 6.L. Cardinaels 80)

Nationalen
1.R. Matschulat 50) 2.8. Devisé 74) 3.8. Uytdenhouwen 81) 4.J. Meissen 91)
5.J. Van Delft 96)

Senioren
1 .W. Nij s 5 I) 2.L. Putzeys 57) 3 .1. Van Hoof 63 ) 4. W. Y an Zanten 66)
5.J. Van de Ven 110)

Debutanten
1.L. Prete 36)2.L. Heselmans 4619x0) 3.G. Steevens 46 16x0) 4.A.Dewaele 49)
5.Bollie 50) 6.S. Herbots 51) 7.J. Nerinckx 55 12x0) 8.E. Meisen 55 1 1x0) 9.8.
Huygen 58) 10.G. Smets 60 4x2) 11.K. Cremers 60 3x2) 12.8. Hendrickx 61)
13.R. Martens 6214x0) 14.P. Smets 6212x0) 15.J. Deckers 103)

OPGELET KALENDERWIJZIGING

Op 1911112000 gaat de 4e manche van de Challenge Trial Trophy door te Bilstain.

Op 311212000 hebben de piloten de keuze tussen de 6e proef voor het Limb.
Kampioenschap te Gressenich (Duitsland) of de Finale van de Trial Trophy te
Bilstain.



Verslag Trial M aaskant te Bierbeek op 1211112000 door CAROOL

Thuisvoordeel voor T. C.Leuvell.
Trial Maaskant was op uitnodiging van Trial Club Leuven te gast in de groeve
Bouillon te Bierbeek bij Leuven om hun 4e proef af te werken voor het Limburgs
Kampioenschap. Tevens was deze wedstrijd de 9e manche voor de organiserende
club. Het terrein had te kampen met de weersomstandigheden. Van een slibberige
massa tot mulle zand.

Met dit gegeven startten toch nog een hele meute debutanten. Thuisrijders Debuquoy
en Roppenecker reden op hun overjaarse machienes de concurrentie op een hoopje.
Reuland kon de nieuwe Scorpa al dadelijk uittesten en dit resulteerde in een

behoorlijke derde plaats. Copain Oberhausen rondde af met identieke strafpunten
maar strandde met de "nullen". Dan wordt de kloof groter en groter om te eindigen
met John Smits op de lichte Fantic 50 cc.

Junior Martin kreeg al heel wat kritiek omdat hij een klasse te sterk is maar blijft de
overwinningen aan elkaar rijgen in deze reeks. Ook nu overklaste hij de medepiloten.
Houben wist de schade te beperken met bijna het dubbel aantal strafpunten dan de
winnaar. Op de voet gevolgd door Maarten Tits, is dit een mooie opsteker voor het
Kampioenschap.

Behoorlijk aantal Nationalen gingen in de clinch. Beersarts Iiet zich niet onttronen en
rukte resoluut op naar de zege. Enkel Vanheuverzwrjn kon hem in de eerste ronde
verslaan, maar Pascal moest de derde ronde teveel punten toegeven. Toch een mooie
derde plaats. Bart Uytdenhouwen is goed op dreef en pakte de tweede podiumplaats.
Andere Maaskanters Devisé, Van Delft en Matschulat konden moeilijker overweg met
de gladde ondergrond.

De tweestrijd Zels-Moeskops kende weer een spannende aflevering. De eerste ronde
was gelijkopgaand. Dan pakte Moeskops een voorsprong van twee punten. In ronde
drie kon Zels een beetje terugkomen door één puntje beter te doen dan zijn rivaal. Bij
de aanvang van de laatste ronde was er dus een verschil van één punt. Spanning ten
top! De laatste ronde was voor David Zels dre in extremis twee strafpunten minder
scoorde dan Eddy. Eindstand 71-72. Kan het nog spannender? Bijna vergeten we ook
de ongemeen harde tweestrijd Baeten-Cardinaels. In de marge van al dat jong geweld
was ook bij deze heren een wedstrijd in de wedstrijd bezig. Beide heren eindigden met
gelijke punten en dus moest de groene tafel uitsluitsel brengen. Jammer voor Luc
maar Johan had twee nullen meer en kon alzo de derde plaats innemen.

De Gentlemen hadden het heel wat moeilijker deze keer om de jongeren te volgen. Bij
al dat trek-en sleurwerk komen de jaren toch meespelen. Beduidend hogere scores dan
bij de Junioren ditmaal. Nederlander Van Lier kent al jaren het klappen van de
trialzweep en liet zich niet verïassen. Van Hoof wipte over Putzeys naaÍ een tweede
plaats. WillemVan Zanten deed al het mogelijke maar kwam op plaats vier toch nog
goed over.



Er was ook voor de jeugd gezorgd in Leuven en wel door een fietsklasse in te richten.
Van der Haegen en Smits namen deel en eindigden ook nog met hetzelfde aantal
strafpunten! Met grote tevredenheid sloten beide trialisten in spé hun wedstrijd af.

CAROOL

UITSLAGEN

Debutanten
1.M. Debuquoy 11) 2.M. Roppenecker 20) 3.C. Reuland 24) 4.K. Oberhausen 24)
5.L.Heselmans 34) 6.G.Steevens 44) T.A.Dewaele 51) 8.Bo11y 64) 9.8. Van Giel 76)
lO.E.Meisen 82) 1 l.B.Hendrickx 85) l2.G.Smets 89) 13.H.Wallberg 96) l4.J.Deckers
i00) 15.J.smits 133)
Junioren
l.S.Martin 39) 2.G.Houben 65) 3.M.Tits 69) 4.H.Beuskens 110) 5.J.Willems 123)
6.D.Nijs 133)
Nationalen
l.R.Beersaerts 56) 2.8.U1'tdenhouwen 59) 3.P.Vanheuverzwijn 60) 4.R.Matschulat
65) 5.B.Devisé 82) 6.J.Van Delft 92) 7.R.Smits 93) S.O.Vandecouter 95) 9.M.
Vingerhoed 99) 1O.S.Geusens 103) 11.J.Meisen 112)
Experten
I.D.ZelsTI)2.E.Moeskops 72)3.J.Baeten 99) 4.L.Cardinaels 99) 5.F.Leers 115)
Gentlemen
1.W. Van Lier 57)2.I.Yan Hoof 76) 3.L.Putzeys77) 4.W. Van ZantenS3)
Fietsen
1.M. Van der Haegen 29) 2.I.Smits 29)



Verslag Trial Maaskant te Bilstain op l9llll2000 door CAROOL

CHALLENGE TRIAI- TROPHY 4E MANCHE.

Meer dan 60 piloten schreven zichrn voor de wedstrijd van de Trial Trophy te
Bilstain. Alweer de 4e manche kwam er aan en op 3 December 2000 wordt de finale
verreden. Een erg nat herfstweer was voorspeld door de weermakers. Inderdaad, 's
morgens zaghet er niet goed uit, maar naargelang de dag vorderde werd het toch nog
een mooie dag.

Gelukkig niet te veel glijpartijen in de 3 x 10 non-stops. De spannende reeks
Randonneurs, met heel wat piloten, werd een strijd tussen Michel en Robert. Aan het
einde van de wedstrijd hadden beide heren hetzelfde op hun strafblad staan. Een
gedeelde eerste plaats dan maar voor beiden. Ook eens mooi voor de afwisseling !

Ouderdomsdeken Gigot kon op één puntje na zelfs een podiumplaats bemachtigen
maar deze ging naar Thumilaire. Eerste Maaskanter werd Hamaekers op plaats zes.
Putzeys en Debuqouy reden dezelfde punten bij elkaar voor een negende plaats.

Slechts één Inter aan de start. Colson maakte de klus af met amper 28 strafpunten.

2 Maaskanters bij de Debutanten minder dan 18 jaar. Sil Geusens moest zijn meerdere
erkennen in Tits.

Ook 2 doorzetters bij de Bi-Amortisseurs. Hier moest ondergetekende buigen voor
Marc Roppenecker.

Aanvangers jonger dan 18 jaar dan. Thumilaire en Pensar bleven kort bij elkaar en
troefden bijgevolg de jonge Duitse piloot Reuland genadeloos af. Roy Vromen kon
nog aanpikken voor een behoorlijke vierde plaats maar Puttemans moest de ro1

duidelijk lossen.

Roel Verpoorten en Philippe Crosset streden voor de Inter B-beker. Met 20 punten
verschil moest Roel passen.

Enkele Nationalen deden hun best in het mooie Bilstain, en hier werd thuispiloot
Hurard de betere voor Puttemans.

De Juniorenklasse ligt ons het naast aan het hart. Dit omdat het allemaal gewone
jongens zijn dre op hun niveau strijden. Het puntenaantal gaat met mondjesmaat de
hoogte in wat erop wijst dat de strijd mooi verdeeld was. Triffaux en Cordonnier
springen een beetje uit de band met een monsterscore, gevolgd door Denis en Maraite.
Leon Crosset nestelde zichpal tussen de kemphanen Zels en Moeskops. Verder
vinden we nog bekende namen uit het trialwereldje, allen gescheiden door maar
enkele puntjes.

CAROOL



Uitslagen'

Junioren
1.R. Trifaux 8) 2.8. Cordonnier 9) 3.E. Denis 1 1) 4.M. Maraite 12) 5.D. Zels 14)
6.L. Crosset 16) 7.8. Moeskops 18) 8.F. Lambilotte 19) 9.M. Dumoulin 22)
10.G. Jacobs 23) 11.R. Dreesen24) 12.R. Beersaeds 32) 13.D. Gelmont 34)
14.R. Ferro 37) 15.8. Duchenne 37) 16.H. Nix 37) 17.R. Hermann3T) 18.P. Van der
Haegen 47) 19.5. Duliere 52)20.R. Smits 54)21.M. Allard 56)22J. Gordinne 98)

Randonneurs
1.M. Renard 6) 2.R. Carl6) 3.P. Thumilate 12) 4.V. Gigot 13) 5.R. Cahay 17) 6.R.
Hamaekers 19) 7 .J . Beghin 2 1 ) 8.P. Nossent 2I) 9 .L.Putzeys 24) 1 0.M. Debuqouy 24)
11.C. Jacobs25) 12.K. Bromm 29) 13.K. Oberhauser 30) 14.M. Duchateux 31) 15.C.
Gosseua 31) 16.W. YanZanten34) 17 . F. Delice 37)

Inter
1.O. Colson 28)

Debutants - 18 jaar
l.M. Tits 2I)2.5. Geusens 26)

BI-Amortisseurs
1. M. Roppenecker 2I) 2.C. Baeten 28)

Novices - 18 jaar
1.8. Thumilaire 14) 2.F.Ponsart 18) 3.D. Reuland 31) 4.R. Vromen 39) 5.PA.
Puttemans 65)

Inter B
1.P. Crosset6l)2. R. Verpoorten 81)

Nationaal
1.J. Hurard 48) 2.N.Puttemans 66)



Verslag Trial Maaskant te Genk op 2611112000 door CAROOL

WEDEROPTRE,DENDE HURCKX

Behoorlijke opkomst in Genk voor de 5e proef van het Limburgs Kampioenschap. Mooi
uitgezette non-stops en droog weer. Alles was optimaal georganiseerd.

Debutanten.
Prete kon zijn honger naar de overwinning ditmaal niet bewaarheid zien worden. Zelfs een

ereplaats zat er ditmaal niet in. Carl Reuland kon ditmaal op de hoogste trede plaatsnemen door
amper 14 voetjes te laten optekenen. Eentje meer voor Heselmans op een mooie tweede stek en

op 18 eenheden op plaats drie Bert Van Giel. Steevens miste nipt het podium maar er zit
beterschap in voor deze piloot. Dewaele is ook aan het opkomen en met een beetje geluk zal er
eerstdaags wel een trofee op de schouw komen voor deze jongeman.

Junioren.
Verscheidene piloten van T.C.L. reden bij Maaskant een proef voor hun kampioenschap. Zo ook
Geysens die hier alles naar zijn hand zettebll de Junioren. Een van de beteren bij Maaskant, Tits
maakte aanspraak op de eerste plaats tot een slechte tweede ronde hier roet in het eten kwam
strooien. Omdat Houben sterk presteerde moest Maarten bijzonder alert blijven om zijn tweede
plaats veilig te stellen, wat hem ook lukte; Hamaekers miste weer nipt het podium.
Nationalen.
Nationaal met het grootst thuisvoordeel werd ook eindoverwinnaar. Matschulat kent Genk het
best maar presteerde toch bovenmaats tegenover zijn collega's. Bijna 20 punten uitlopen op de

dichtsvolgende is een prachtprestatie. Devisé was best tevreden met een tweede plaats, temeer
daar hij de andere Bart (Uy'tdenhouwen) verwees naar stek drie. Van Delft won met de nullen van
Beersaerts en klopte maatje Meissen op voldoende wijze.
Senioren.
Bij de Senioren kwam Toon Hurckx terug de rangen vervoegen. Bijgevolg moest iedereen een

plaatsje opschuiven in de rangschikking. Toon toonde zich nog steeds heer en meester en had
geen problemen met de " nieuwe" reglementen. Dekens klopte Putzeys op zljn waarde en wordt
ook klant voor het L.K. Van Hoof zit nooit veraf en ook nu was hij de aandachtige toeschouwer
die op vinkenslag lag.
Experten;
De hoogste klasse was er eentje om van te snoepen met een deelnemersveld waar menige club
allen maar van kan dromen. Maar liefst tien Experten aan de start. Jan Cardinaels buiten
beschouwing gelaten (hoedoetiehettoch) een uiterst spannende strijd. De ex-E.K. piloot Van
Veelen kwam Trial Maaskant reeds meerdere malen vereren met zijn anwezigheid maar nu stuit
hrj op nieuwelingen als Zels, Moeskops en Goertz. John had zijn handen meer dan vol met deze
jonge lichting en hield amper drie puntjes tegoed op Zels. Zeer mooie wedstrijd van David, en dit
zonder de aanwljzingen van Papa. Gazo door David en het komt wel goed.



UITSLAGEN

Debutanten
1 .C. Reuland 14) 2.L. Heselmans 1 5) 3.8. Van Giel 1 8) 4.G. Steevens 2l) 5.L. Prete 23)
6.A. Dewaele25) 7.J. Nerickx 30) 8.8. Huygen 3l) 9.8. Meisen 38) 10.G. Smets 42)
11.R. Martens 53) 12.S. Herbots 66) 13.J. Deckers 97) 14.B. HensenI22)

Junioren.
1.I. Geysens20)2.M. Tits 23) 3.J. Houben 26) 4.R. Hamaekers 49) 5.F. Keuth 57)
6.C. Op de Locht 65)7.J. Van de Ven 69) 8.J. Willems74)9.G.DeLaat75)
10.D. Nijs 113)

Nationalen.
1.R. Matschulat 37) 2.B. Devisé 56) 3.B. Uydenhouwen 59) 4.J. Van Delft 61 (8x0) )
5.R. Beersaerts 61 (6x0)) 6.C. Kregeloh6T) 7.J. MeissenTT) 8.P. Van Heuverzwijn 85)
9.S. Geussens 86)

Senioren.
1.T. Hurckx 15) 2.Ph. Dekens 25) 3.L. Putzeys 26) 4.1. Van Hoof 29) 5.X. Hendrickx 47)
6.W. Van Zanten 69) 7 .G. Van HeeswijkT4) 8.L. Vandenhoeck 86) 9.J. Van de Ven 1 19)

Experten.
1.J. Cardinaels 3) 2.J.Yan Veelen 15) 3.D. Zels 18) 4.E. Moeskops 36) 5.P. Goertz 42)
6.Y. Pletinckx 54) 7.F. Leers 85) 8.J. Baeten 94) 9 .L. Cardinaels 95) I 0.M. Simons 1 1 4)



Verslag Finale Challenge Trial Trophy te Bilstain op 311212000 door Carool

Waardige afsluiter van geslaagde Challenge.

Dat Bilstain nog steeds een aantrekkingskracht van jewelste heeft hoeft geen betoog..
Een tachtigtal piloten namen deel aan het laatste luik van de Challenge 2000. Een
puike organisatie, lekker etentje achteraf en een tombola om U tegen te zeggen was
wat de piloten stond te wachten.

Randonneurs.
Met meer dan dertig schreven ze zich in voor de beginnersreeks. De top-drie was erg
aan elkaar gewaagd met maar enkele strafpunten verschil als resultaat. Toch kon
Nossent zich een beetje distancieren van Carl en Lebrun. Verderop zien we nog goede
prestaties van Gigot, Debuquoy, Maraite en meer.
Junioren.
Ook een dikke twintig deelnemers in deze reeks. Met enkele puntjes voorsprong kon
Gilmont de heren Pilet, Crosset en Dumoulin voorblijven. Dat dit een zeer sterk
bezette reeks was met goede trialisten bewijst wel het aantal strafpunten van onder
andere Nix (42) Cardinaels (32) of een Van der Haegen (61).
Andere reeksen.
sil Geusens wist de reeks van de -18 jarigen op z\n naam te schrijven, op de voet
gevolgd door Jeukens.
Castreuil klopte Defourny met een behoorlijk aantal strafpunten minder bij de
nationalen. Puttemans klokte iets verder met 61 punten af.
De beste van het hele veld verdedigde zrjntitel met verve. Fred Crosset was weer niet
te kloppen. Zelfs kersvers Nederlands kampioen Alex Van de Broek moest met bijna
het dubbel aantal strafpunten genoegen nemen. Bijna werd Alex naar de derde plaats
verwezen want een steengoeie Colson verloor het met de "nullen".
Roel Verpoorten had meer tegenstand verwacht en werd logischerwijze eerste bij de
Inters B, bij gebrek aan andere deelnemers.
Thumilaire en Vromen lagen al de hele challenge met elkaar in de clinch. Ook nu
werden ze een en twee.Reuland mocht meegenieten van het podium.
Bij de Bi-amortisseurs werd Roppenecker niet bedreigd door Gillet.

CAROOL



Uitslagen

Debutanten- 18jaar
1.S. Geusens 31) 2.P. Jeukens 34) 3.G. Steevens 71)
Nationalen
1.O. Castreuil 15) 2.L. Defourney 50) 3.N. Puttemans 61) 4.JM Colson 83)
Inters A
1 .F. crosset 15) 2.A. van den Broek 28 18x0) 3.o. Colson 28 15x0) 4.E. Mathy 69)
Inters B
1.R. Verpoorten 58)
Novices
1.B. Thumilaire 9) 2.R. vromen 10) 3.D. Reuland 16) 4.F. Ponsar 20) 5.L.phet26)
6.A. Fadeur 27) 7.P.A. Puttemans 34) 8.A. Ziegenspeck 35) 9.M. Mathy 58)
Bi-Amortisseurs
1.M. Roppenecker 32)2.G. Gillet 76)
Randonneurs
1.P. Nossent 5) 2.R. carl 8) 3.c. Lebrun 10) 4.G. Thumilaire 15) 5.R. Leclercq 15)
6.M. Maraite 16) 7.v. Gigot 21) 8.c. Gossiau 22) 9.M. Renard 25) 10.R. cahay 26)
Junioren
1.D. Gilmont22) 2.J. Pilet 24) 3.L. Crosset 25) 4.M. Dumoulin 27) 5.F. Lambiotte
30) 6.R. Beersaerts 31) 7.G. Jacobs 31) 8.E. Denis 31) 9.R. Ferro32) 10.L. Cardinaels
32) II.B. Duchene 34)



Verslag Trial Maaskant te Gressenich op 0311212000 door CAROOL.

IVO VAN HOOF ALS BESTE SENIOR.
Op het kleine, maar mooie en gevarieerde terrein van Gressenich werd de 6e proef
voor het Limburgs Kampioenschap van Trial Maaskant verreden. Meerdere piloten
waren naar Duitsland afgezakt om punten te pakken voor het kampioenschap,
niettegenstaande in Bilstain de finale van de Challenge Trophy werd verreden.
Hierover elders meer op dezebladzijde.

Debutanten.
Luc Heselmans liet zichvan zijn beste zijde bewonderen op de technische proeven en
behaalde een monsterscore door helemaal foutloos deze wedstrijd af te sluiten! Op
één puntje meer wist"Prete de schade te beperken om al te veel punten te verliezen
voor deze proef. Een gedeelde derde plaats voor het Maaseikse duo Meisen en
Cremers. Beiden lieten ze drie strafpunten optekenen. Herbots volgde met zeven
punten.

Senioren.
Ook Van Hoof kon de prestatie van collega Heselmans evenaren en liet geen steek
vallen. Foutloze wedstrijd voor dit beginnend talent bij de Senioren. Dirk Van Baelen
kon de schade beperken tot twaalf eenheden en Jef Van de Ven mocht mee op het
podium. Een hele ervaring voor onze toffe Jef.

Junioren.
Maarten Tits was een maatje te sterk voor de andere Maaskanters.20 punten voor het
kampioenschap ztjn weeral bijgeschreven. Voor de tweede plaats werd een ware
thriller gecreeerd door drie piloten. Willems, Houben en Hamaekers waren in een
ware strijd gewikkeld. Alledrie eindigden ze meÍ hetzelfde aantal strafpunten. De

"nullen" moesten uitsluitsel brengen en hier was Houben de beste met 22 stuks
tegenover Hamaekers met2l. Johan Willems wist er 18 te scoren maar wel zonder
een vijfpunter te incasseren. Dario Nijs kon zich meten met deze heren en eindigde op
elf punten.

Experten.
Leers was de aandachtige toeschouwer van de tweestrij dZels - Moeskops. Francis
kon deze twee wel geen strobreed in de weg leggen maar streed toch mooi mee. Voor
de titel kon Moeskops geen vuist maken naar de sterke Zels. David rondde de vijf
rondes af met een totaalscore van amper vijf strafpunten. Eddy nam hier en daar een
ietsje meer risico, en dat bracht hem wel eens meer strafpunten op dan gewenst.

Nationalen.
Een technische wedstrijd? Matschulat is daar! Ook nu moesten de anderen hun
meerdere erkennen in Ronny. Bart lJ1'tdenhouwen moet opletten om niet te veel
punten naar zrjn collega te laten vloeien, wil hij een goede beurt maken in het
Kampioenschap. Door de afwezigheid van Devisé kon Van Delft een plaatsje
opklimmen in de stand en deed er nog een schepje bovenop door maatje Meissen voor
te bliiven.



Enkele weken rust zaI de piloten goed doen om de feestdagen te verwerken en zich
klaar te stomen voor de eerste wedstrijd van 2001 in Neeroeteren op 2I Jaruari.

Carool

UITSLAGEN

Debutanten
1.L. Heselmans 0) 2.L.Prete 1) 3.K. Cremers 3) 3.E. Meisen 3) 5.S. Herbots 7)
6.8. Huygen 12) 7 .H. Wallberg i 8)
Junioren
1.M. Tits 2)2.G. Houben 822x0) 3.R. Hamaekers 8 21x0) 4.J. Willems 8 18x0)
5.D. Nijs 11) J. Van de Ven 17)
Senioren
1.I. Van Hoof 0) 2.D. Van Baelen 12) 3. J. Van deYen26)
Nationalen
1.R. Matschulat 16) 2.8. Uytdenhouwen 19) 3.J. Van Delft 23) 4.J. Meissen 39)
5.S. Hilgers 94)
Experten
l.D. Zels 5) 2.F,. Moeskops 13) 3.F. Leers 24)



Uitslag Challenge Trial Trophy 2000 door CAROOL

Inters A
1.O. Colson
2.F. Crosset
3.A. Van den Broek
4.M. Mathy
5.P. Van der Sluis

Inters B
1.R. Verpoorten
2.P. Crosset
3.X. Counotte
4.D. Wambacq
5.J. Baeten

Bi-Amortisseurs
1.C. Baeten
2.M. Roppenecker
3.G. Gillet
4.G. Delvaux

Novices-18 jaar
1.8. Thumilaire
2.R. Vromen
3.F. Pensard
4.D. Reuland
5.M. Mathy

70
60
51

30
15

77
55
28

67

34t7

Debutanten -18 jaar
1.S. Geusens 7l
2.M. Tits 74
3.G Steevens 30
4.M. Hendrickx 28
5.P. Jeukens 14

Nationalen
1.J. Hurard 72
2.N. Puttemans
3.JM Colson 43

4.L. Defourney
5.J. Baeten 2611

77
57
t7
15

Junioren
1.E. Denis 61
2.M.Maratte 64
3.D. Zels 48
4.C. Jacobs 34
5.F. Lambilotte

Randonneurs
1.R. Carl 71

2.P. Thumilaire
3.P. Nossent 50
4.M. Renard 49
S.L.Putzeys 48

JJ

53

80
7I
45

45

22



Verslag Trial Maaskant te Neeroeteren op 2110112001 door CAROOL.

Geslaagde openingstrial van 2001.

Na een behoorlijke rustperiode konden de piloten van Maaskant weer heel wat
mensen van andere clubs ontmoeten om hun eerste wedstrijd van het tweede luik van
de kalender te betwisten.
De ondergrond in de kiezelgroeve was hard bevroren wat voor de nodige problemen
zorgde. Hoewel de non-stopbouwers er rekening mee gehouden hadden werden de
secties herschapen in regelrechte glijbanen.

Marc Roppenecker kon het best overweg met de bodemomstandigheden en stuurde
zijn oldtimer-Montesa naar een prachtige puntenscore.Amper 7 voetjes aan de grond
moeten zettent De collega's debutanten konden hier enkel bewondering voor
opbrengen en deden dit dan ook met een daverend applaus bij de prijsuitreiking.
Heselmans kon de tweede plaats veilig stellen door zeer behendig en gedisciplineerd
te rijden. Een overgelukkige Nerinkx kon eindelijk eens een Maaskanttrofee mee naar
huis nemen. Stadsgenoten Cremers en Meisen vielen net buiten de prijzen maar
hadden wel het meeste lol gehad.

Ondanks het karnavalseizoen op volle toeren draart aan de Maaskant kon Hamaekers
het best de ijspistes overwinnen, of had hij meer "gÍip" met dat zwaaÍ hoofcl? Ton
Vanpee kon de schade beperken met drie voedes meer. Geusens kon Tits voor
blijven.
De twee besten bij de Senioren behaalden minder strafpunten dan de winnaar bij de
Junioren, en dit bewijst weerom eens dat deze heren nog lang niet afgeschreven zijn.
Putzeys moest ditmaal zijn meerdere erkennen in ouwe getrouwe Willem YanZanten.
Het was al een eeuwigheid geleden dat Willem het hoogste schavotje mocht bezetten.
Debucquoy kon Van Hoof en Frenken voorblijven.
Ondanks een perfekt uitgevoerde "roll-over" kon Matschulat de zege mee naar Genk
nemen. Op behoorlijke afstand vinden we Devisé op een tweede plaats. Ze komen
altijd samen naar de wedstrijd, wonen in dezelfde stad, rijden op dezelfde motor en
spreken hetzelfde taaltje : Van Delft en Meissen. Nu gaan ze de dames van het
secretariaat ook nog opzadelen met hetzelfde aantal strafpunten! Het enige verschil
zathem in het aantal nullen. Johnny op plaats drie en Job op vier. Hartstikke leuk hé
jongens.
Een spannend verhaal bij de Experten. De tweestrijd Moeskops-Zels knjgt ook in
2001 een vervolg. Omdat er geen nationale wedstrijd was kwam ook Vandekasteele
de sfeer bij Maaskant opsnuiven en zich duidelijk mengen rn deze tweestrijd. Jordan
was wel al een maatje sterker als David en Eddy. Toch werd het zeer spannend. De
eerste ronde was zowat gelijkopgaand. Jordan kon twee puntjes uitlopen op Eddy en
drie op David. Ronde twee werd het al een stuk zekerder dat de B.M.B. piloot de
ondergrond beter wist te bedwingen. Tien punten minder als in de eerste ronde. David
kon er ook vijf afnijpen en Eddy strandde met hetzelfde aantal als in de erste ronde.
Vandekasteele ging op zljn elan verder en kon de wedstrijd kontroleren. Hij maakte
geen onoverkomelijke fouten meer en won de wedstrijd met klasse. De derde ronde
wist Eddy op zijn beurt drie punten minder te scoren dan zrjn concurrent. Bij de
ingang van de laatste ronde stond de tussenstand op vijftig/vijftig. Het kon amper
spannender. Na de laatste acht non-stops wisten we dat Eddy de zenuwen iets beter
wist te beheersen en met amper twee puntjes minder, de twintig
kampioenschapspunten kon bijschrijven op zijn rekening. Bedankt om deze mooie



wedsrijd, jongens!
Bij de volgende wedsrijd zal hopelijk een even sportief vervolg aan deze strijd
gegeven worden.

CAROOL

UITSLAGEN

EXPERTEN
1 .J. Vandekasteele 44) 2.8. Moeskops 60) 3.D. Zels 62) 4.Y. Pletinckx 65)
5.L. Cardinaels 85) 6.J. Baeten 89) 7.F. Leers 111)
NATIONALEN
1.R. MatschuIatT4) 2.8. Devisé 81) 3.J. Van Delft 94 6x0) 4.J. Meissen 94 5x0)
5.8. Uytdenhouwen 112)
SENIOREN
1.W. Van Zanten5T)2.L. Putzeys 61) 3.M. Debucqouy 69) 4.1. Van Hoof 74)
5.P. Frenken 75)
JUNIOREN
1.R. Hamaekers 66) 2.T. Vanpee 69) 3.S. Geusens 72) 4.M. Tits 88) 5.J. Houben 101)
6.X. Dewaele 109)
DEBUTANTEN
1 .M. Roppenecker 7) 2.L. Heselmans 34) 3 .J . Neerinx 46) 4.K. Cremers 60) 5.E.
Meisen 62) 6.H. Wallberg 63) 7.R. Martens 74) 8.M. Waegen 78) 9.Ph. Smets 94)
10.J. Deckers 121) 11.8. Hensenl42)



Verslag Trial Maaskant te Bilstain op 2810112001 door CAROOL

DAVID ZELS: THE BEST !

Ondanks de minder gunstige weersvoorspellingen was het een pretje om in Bilstain te toeven.
Helemaal niet koud en een flauw winterzonnetje verwelkomde menig trialist en supporter.

De, al van het seizoenbegin, aangekondigde tweestrijd Zels - Moeskops kreeg in Bilstain een
klein deukje. Hier bedoelen we mee dat de strijd niet zo aan elkaar gewaagd was als vorige
wedstrijd in Neeroeteren. Ditmaal kwam Nederlander Pieter Goertz zich rn de strijd mengen.
Toch kon David ook deze talentvolle jongeman naar de tweede stek verwijzen door vier punten
voor te blijven. Eddy had het ditmaal moeilijker om aan te knopen. Vooral in de eerste en derde
ronde kwamen er veel te veel strafpunten op de kaart. Aan het einde van de wedstrijd kreeg hij
dan ook nog af te rekenen met een nukkige motor en dit voorval deed ook geen goed aande
concentratie. Resultaat: eenentwintig punten achter winnaar Zels. Een goed rijdende Pletinckx
kwam nog in de buurt van de top drie.

De concunentie was te groot voor onze Maaskant-Nationalen en ze moesten het volledige
podium dan ook aan andere piloten laten. Duitser Rosarius was de enige piloot die op de
aarlsmoeilijke non-stop twee een nulpunter had gescoord, en mede door dit voorval kon hij de
eerste plaats bemachtigen. Marc Risse kon dank zij de twee laatste rondes nog een tweede plaats
uit de brand slepen. Leuvenaar Beersaefts geeft nog lang niet op en teert op zijn ervaring. Plaats
drie voor Robert. De kleine Kregeloh wist zich ook nog voor de Maaskanters te plaatsen . Dan
komen ze; Devisé, Matschulat en Uytdenhouwen met respektievelijk 7J ,78, en 79 strafpunten.
Het kan haast niet spannender.

Roppenecker op de overjaarse Montesa liet al menig piloot versteld staan wat zlj nogkunnen.
Ook nu weer was de beste plaats voor deze rijder. Op één puntje gevolgd door Stevens die een
goede zaak doet voor het Limburgs Kampioenschap. Amper één puntje van Geert vinden we Baft
Van Giel op een behoorlijke derde plaats. Heselmans had het moeilijk met de gladde ondergrond
en liet een steekje vallen.

De leider in het Kampioenschap liet zich niet veÍïassen en plakte 20 punten brj op zijn palmares.
Deze kersverse "sportman van Hoeselt" gaat op z'n elanverder en verwees Hamaekers naar de
tweede plaats. Gouwgenoot Houben wist de schade te beperken en sloot af als derde. Jammer
voor Van der Haegen die met een puntje meer voor de vierde plaats in aanmerking kwam.

Met ei zo na hetzelfde aantal strafpunten als de winnaar bij de Junioren kwam winnaar der
Senioren Michel Debucquoy over de meet. Hiermee versloeg hij ruimschoots Putzeys en ook de
rest van de Senioren , natuurlijk. Dekens mocht naast zijntaak als bijrijder vanZels ook nog het
podium op voor de beker van de derde in ontvangst te nemen.

CAROOL



UITSLAGEN

DEBUTANTEN
l.Roppenecker M 29) 2.Stevens G 30) 3.Van Giel B 31) 4.Heselmans L 39)
S.Nerinkx J 47) 6.Nelissen P 48) 7.Wallberg H 59) 8.HartmanH94)
JLINIOREN
1.Tits M24) 2.Hamaekers R 41) 3.Houben J 45) 4.Yander Haegen ph 46)
5.Beurskens H 98) 6.Nijs D 122)
SENIOREN
1 .Debucqouy M 25) 2.Putzeys L 32) 3.Dekens Ph 43) 4.Hendrickx X 56)
5.Van zanten W 62) 6.Verpoorten M 67) T.Vandenhoek L 81)
NATIONALEN
l.Rosarius H 50) 2.Risse M 58) 3.Beersaerts R 68) 4.Kregeloh C 73)
5.Devisé B 77) 6.Matschulat R 78) T.Uy.tdenhouwen B 79) 8.Meissen J 85)
9.Van Delft J 87) lO.Vingerhoed M 110) 11.Laenen T tt4) t2.Smits R 115)
EXPERTEN
l.Zels D 50) 2.GoertzP 54) 3.Moeskops 8 71) 4.Pletinckx Y S0)
5.Baeten I 96) 6.Cardinaels L 101) T.Simons M 119)



Verslag Trial Maaskant te Genk op 41212001 door CAROOL

MEER DAN BE,HOORLIJKE OPKOMST TE GENK.

Zoals zo dikwijls al is gebleken hadden de thuisblijvers ongelijk. Het regende wel in
Genk maar daar hadden de "echten" weinig last van. Hier en daar een rem die niet
naar behoren functioneerde, een modderpoel die iets te dichtbij de piloot kwam of een

vettige brij die zich plots onder het voorwiel bevond, niet te na gesproken, een mooie
wedstrijd. Speciale dank aan de non-stopbouwers ZeIs en Tits die in deze

omstandigheden een prachtige wedstrijd wisten te creëren.

Menig toeschouwer wist niet dat er rndeze weersomstandigheden nog trial kon
gereden worden. Het was net of er niets aan de hand was voor Jan Cardinaels . Als
een hinde bedwong hij de moeilijkste secties alsof er geen slijk te bespeuren was. De
eerste ronde haspelde Jan foutloos af. Dan werd de concentratie een beetje minder en

volgden ronden van respectievelijk drie, zeven en vijf strafpunten. Zels reed een

wedstrijd zonder kompaan Moeskops maar dit kon zijn zegedrang niet temperen. Aan
een Cardinaels kan hij (nog niet) tippen maar de andere experten moesten toch toezien
hoe deze jongeman hen overklaste. Baeten op de derde plaats, kan zrjn puntentotaal
bijna X 2 doen.

Bi.l de Nationalen wist Matschulat op zijn thuisterrein de 20 punten bij te schrijven op
z'npalmares. Het podium werd vervolledigd door Duitse piloten. Allebei piepjong
maar met klasse te over. Ziegenspeck en Kregeloh zijn namen om te onthouden. Bart
Uytdenhouwen klampte goed aan bij de top drie.

Putzeys wist ditmaal Debucquoy te kloppen. Goed voor de puntenstand in het
kampioenschap. Willy Nijs wist de derde plaats op te eisen op de 125 cc van zoonlief
die liever in een of ander subtropisch bad vertoefde dan in de Genkse modder. Ook
vermeldenswaard is de prestatie van vader Zels. Met de loodzware 4-takt oldtimer
wist Eddy een mooie vierde plaats in de wacht te slepen.

Martin en Hamaekers streden voor de erndzege. Tot na de tweede ronde wist de

Maasmechelaar zich voor de Brusselaar de rijden maar dan begon de vermoeidheid
toe te slaan. Beiden eindigden met gelijke punten maar Ronny moest het onderspit
delven door enkele "nullen" minder te hebben gescoord. Mooie strijd! Tits moest
maar twee voetjes meer plaatsen maar werd toch naar de derde stek verwezen. Tom
Vanpee reed zeer voorzichtig en dit bracht hem een vierde plaats op.

Roppenecker wist zijn oldtimer weeral voor alle moderne machines te piloteren bij de

Debutanten. Met een sputterende motor kon Heselmans toch nog de tweede plaats

veilig stellen, maar het was geen makkie. Bart Van Giel wist zelf niet dat er toch nog
zo veel grip kon zijn in de modder en profiteerde hiervan om een beker huiswaafts te
nemen. Vanaf plaats vier van Smets lopen de punten al snel hogerop, maar de piloten
kregen de kans om ook met deze ondergrond de motor te leren beheersen.

Carool



UITSLAGEN

DEBUTANTEN
1.M. Roppenecker 18) 2.L. Heselmans 28) 3.8. van Giel 35) 4.ph. smets 51)
5.P. Leppens 52) 6.H. wallberg 56) T.L.Leppens 59) 8.K. cremers 6g) 9.A.
Ziegenspeck 82) 10.8. Hensen 102)
JTINIOREN
1.S. Martin a7 (18x0) 2.R. Hamaekers 47 (10x0) 3.M. Tirs 49) 4.T. vanpee 50)
5.Ph. van der Haegen 55) 6.s. Geusens 5s) 7.c. op de Locht 76) g.F. Kèuth 79)
9.J. Willems 81) 10.D. Ziegenspeck 128)
NATIONALEN
1.R. Matschulat5T)2.P.ziegenspeck 59) 3.C. Kregeloh 66) 4.B.Uy,tdenhouwen 70)
5.R. Beersaerts 83) 6.J. Van Delft 84) 7.B. Devisé 91)
EXPERTEN
1.J. Cardinaels 15)2.D.ZeIs39) 3.J. Baeten 6l) 4.F. Leers 90) 5.L. Cardinaels 101)
SENIOREN
1.L. Putzeys 40) 2.M. Debucquoy 50) 3.w. Nijs 52) 4.8. zels 59) 5.w. yanzanten
62) 6.L. Vandenhoeck 102)



Verslag trial Maaskant te Neeroeterenop 1210212001door CAROOL

PRACHTPRESTATIE VAN SIL GEUSENS.

De weergoden waren Trial Maaskant zeer gunstig gezind in de Kiezelgroeve van
Neeroeteren en daarmee konden de organisatoren een zeer behoorlijke opkomst der
piloten noteren.

Met een openingsronde van amper twee strafpunten wisten alle junioren dat Sil
Geusens in bloedvorm verkeerde. Tits en Houben konden de schade beperken tot zes
punten, Willems tot zeven en Op de Locht tot acht. De man die ook in de run is om de
titel van Limburgs Kampioen, Ronald Hamaekers , moest al van in deze eerste ronde
met vijftien strafpunten verder. In de tweede ronde kon Maarten de schade beperken
door met één strafpunt te rijden. Jos had twee voetjes moeten zetten en Ronald
probeerde de schade te beperken met drie voetjes. Hij begreep dat het kalf reeds
verdronken was toen Geusens binnenkwam met een foutloze ronde. De derde ronde
konden Willems, Tits en Houben afsluiten met één strafpunt. Dan kwam Geusens
binnen, en wat bleek ? Weerom een foutloze ronde ! Nu kon niet veel meer gebeuren
voor Sil, maar hij werd dadelijk tot de orde geroepen door grote broer, om de
concentratie niet te verliezen. Uit veiligheid werd nog een voetje gezetmaar de buit
was binnen. Proficiat, Sil. Houben kon de laatste ronde ook foutloos afwerken, wat
hem op dezelfde punten bracht als Tits. Willems was best tevreden met z'n vierde
plaats.

De senioren konden ditmaal niet tippen aan het juniorengeweld. Putzeys eindigde als
beste met twaalf strafpunten voor Eddy Zels. Eddy deed een prachtprestatie door met
een moto van in de jaren stillekes en met een gewicht, driemaal van een moderne
trialmoto, de tweede plaats in te nemen op één puntje verwijderd van Lucien. Van
Zanïen voelde zich ook rnzljn sas in deze technische wedstrijd en vervolledigde het
podium.

De Nationalen hadden het een stuk moeilijker ditmaal. Toch wist Uy.tdenhouwen de
twintig kampioenschapspunten in de wacht te slepen. Beersaerts en Ziegenspeck
eindigden beiden op vierenveertig strafpunten maar de "nullen" speelden in het
voordeel van de Duitser. Smits leert het nieuwe materiaal beter en beter kennen en dit
bracht hem tot op plaats vijf. r

Twee "Superexpeften" aan de start. Cardinaels en Van Veelen zfn een klasse te sterk
voor onze piloten en werden dan ook logischerwrlze een en twee. Dan kwam de jonge
garde eÍaan. Piloten als Moeskops, Zels en Vandekasteele zrjn altrjd mooi om te
volgen. De strijd was ongemeen hard. Ditmaal kon Zels voorblijven op Moeskops én
op Vandekasteele. Het scheelde maar enkele puntjes in de eindstand maar is des te
meeÍ een stimulans voor de titel.

Een zeer grote groep Debutanten werd door twee oldtimers op sleeptouw genomen.
Roppenecker is trouwe klant bij Maaskant en tovert zeer mooie trial uit zijn
overjaarse Montesa. Ditmaal kwam de concurrentie uit de hoek in de naam van
Carool Baeten. Op de eveneens overjaarse Fantic werd het een ongemeen spannende
strijd. Heselmans en Waeyen konden aanpikken, maar niet overklassen. Waeyen reed



de eerste ronde teveel punten en kon dit niet meer inhalen. Heselmans beging in de
laatste ronde een blunder, wat een vijfpunter opleverde, en kon de overwinning
vergeten. Ook in goede voÍn waren vader en zoon Reuland. Ze eindigden met gelijke
punten maar papa won met de "nullen" van zoon Dennis.
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DEBUTANTEI\I
1.M. Roppenecker 5)2.C. Baeten 9) 3.M.P. Waeyen 10) 4.L. Heselmans 13)
5.K. Reuland14 (26x0,4x1) 6.D. Reuland 14 (26x0 ,2x7) 7.B. Huygen14 (24x0)
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12.A. Dewaele 28) 13.K. Cremers 32) 14.H. Wallberg 35) 15.R. Van den Boom 79)
16.J. Deckers 103)
JUAIIOREN
1.S. Geusens 3) 2.M. Tits 9) 2.J. Houben9) 4.J. Willems 19) 5.R. Hamaekers 24)
6.C. Op de Locht 27) 7.D. Nijs 69)
SEI\rlOREN
1.L. Putzeys12)2.F..Zels13) 3.V/. Van Zanten 18)4.M. Debucqouy2l) 5.G.
Schrouff 36) 6.D. Ziegenspeck 85) 7.L. Vandenhoeck /
NATIONAT.EN
1.8. Ultdenhouwen 38) 2.P. Ziegenspeck44 (18x0) 3.R. Beersaerts a4 Q6x0)
4.B. Devisé 52) 5.R. Smits 54) 6.0. Van de Couter 60 (10x0) 7.I.YanDelft 60 (8x0)
8.J. Meissen 64)
EXPERTEN
l. J. Cardinaels 0) 2. J.YanVeelen 3) 3.D. Zels 18) 4.J. Vandekasteele22)
5.E. Moeskops 26) 6.J. Baeten 33)7.Y. Pletinckx 36) 8.F. Leers 59)
9.R. Schrouff 87)



Verslag 1o manche Challenge Trial Trophy 2001door Carool

Dikbevolkte openingsmanche .

In het alom bekende trial-en enduroterrein te Bilstain werd de l"manche van de
Challenge Trial Trophy 2001 verreden. Het mistig en koude weer weerhield menig
piloot niet om deel te nemen aan deze wedstrijd. De crew van Dhr. Crosset richtte
voor het tweede opeenvolgende jaar deze trophy in en het belooft, net als voorgaand
jaar, een spetter te worden.

Randonneurs

Een dertigtal moedigen schreven zichrn om de strijd met de modder enzichzelf aan te
gaan. Bij wijlen draaide het voorwiel zelfs niet meer van de smurie. Toch wist Pilet
met dertig strafpunten de klus te klaren. Een hevige strijd om de ereplaatsen tussen
Solavet en Huub Nix bracht eerstgenoemde op één puntje van Nix. Net naast het
podium vinden we Maaskantpiloot Putzeys. Geen beker maar wel de voldoening om
Gigot geklopt te hebben voor Lucien. Piloten als Lebrun, Meisse en Nossent
eindigden op een zakdoek.

Juniors

Aan Marc Maraite konden de andere junioren niet tippen. Als een slijkduivel op
wielen verorberde hij de non-stops wonderwel. Cardinaels weerde zich zeer
behoorlijk en hield Lambiotte van een tweede plaats. Cordonnier en Warenghien
konden geen vuist maken maar eindigden zeer behoorlijk op een vierde en vijfde
plaats.

Novices

Vier piloten in deze reeks waarvan er dan nog twee buiten klassement reden.
Puttemans kon nooit in de buurt komen van Vromen. Roy was zeker een klasse te
sterk en werd winnaar met amper negentien punten tegenover éénenzeventig.

Nationalen

Hier kon de andere Puttemans wel met de zege huiswaarts keren. Nicolas hield
Gilmont netjes aL

Debutanten -18 jaar.

Jeugdig geweld in de naam van Tits. Dario Nijs kon niet in de buurt komen maar
streek toch zeventien punten op omdat ze maar met z'n tweën waren in derze reeks.

Inters A

De grote heren van trial Belgium. Beschamend weinig piloten meldden zich aan de
inschrijvingstafel. Enkel Crosset en Mathy waren present en dan is de rekening snel
gemaakt. Toch jammer dat andere jongens forfait geven voor deze wedstrijd.



Inters B

Het aankomend talent voor België. Vandekasteele was niet echt in vorm en liet zich
overklassên door de man uit Scherpenheuvel; Roel Verpoorten.

CAROOL

AITSLAGEN

Inters A
1.F. Crosset 38) 2.E. Mathy 66)
Inters B
1.R. verpoorten 56) 2.J. Vandekasteele 87)
Debutanten - 18 jaar
1.M. Tits 68) 2.D. Nijs 139)
Nationalen
1.N. Puttemans 75) 2.D. Gilmont 110)
Novices
1.R. Vromen 19) 2.P.A. Puttemans 71)
Randonneurs
1.J.P. Pilet 30) 2.M. Solavet 34) 3.H. Nix 35) 4.L.Putzeys 39) 5.V. Gigot 41)
6.G. Meisse 42) 7.P. Nossent 43) 8.C. Lebrun 44) 9.Ph. Thumilaire 45) 10.M. Renard
49) Il.J. Hermann 5I) 12. F. Delie 55) 13.P. Jeukens 58) 14.J.Y. Nokin 60) 15.M.
Debucquoy 65) 16. M. DuchateauT} 4x0) 17. J. willems 70 0x0) 18.w. Dieter 77
5x0) 19. C. GossiauTT 2x0) 20.C. Jacobs 81) 21) W. Van ZantenS2)
Junioren
1.M. Maraite 50) 2.L. cardinaels 61) 3.F. Lambiotte 63) 4.B. cordonnier 65) 5.E.
warenghein 66) 6.E. Denis 74) 7 .c. Goset 78) 8.B. Duchene 82) 9.R. Hermann 88)
10.R. Feno 91) 11.M. Hendrick9T) 12.E. Seel 98) 13.J. Saintes 102)14.R. Smits 104)
i5.G. Remacle 105) 16.5. Duliere 110) 17.T. Vanpee 111 2x0) 18.T. Jacobs 111 0x0)
19.T. Laenen 118) 20.X. Dewaele 132)



Verslag Trial Maaskant te Baarlo door CAROOL

INTERNATIONAAL GETINTE WEDSTRIJD.
Trial Maaskant was op verplaatsing de gastheer van meer dan veertig piloten te Baarlo
(Maasbree) voor hun elfde proef van het Limburgs Kampioenschap. Meerdere Nederlandse en

Duitse piloten mochten zich verheugen op de mooie non-stops, door de familie Zels
geprepareerd.

De senioren stonden erg gespannen aan de start. Putzeys en Hurkx zljn aan elkaar gewaagd maar
de derde hond in het kegelspel laat ook niet met zich sullen. De Duitse piloot Hellwig weet van
wanten en opende de eerste ronde met negen strafpunten. Hurkx was bij de pinken en opende met
zeven. Putzeys daarentegen moest YanZanten laten voorgaan. Dan bleek dat Eddy Zels zich ook
had ingeschreven en wie deze piloot kent, weet dat hij wonderbaarlijke dingen kan doen op z'n
oude trialmoto. Eddy Nestelde zichzelfs voor Van Zanten. Ronde twee kwam eraan en Hellwig
sloot deze zelfs foutloos af. Hurkx kwam binnen met drie, Zels met vijf en Putzeys en Van
Zanten respektievelijk zeven en tien. Post wilde zich ook mengen maar kon een slechte eerste
ronde niet meer inhalen. Ronde drie bracht niet veel verandering in de tussenstand. De laatste
ronde was weer foutloos voor Hellwrg. Zels presteerde het om maar één voetje te zetten, Putzeys
eindigde met een vijf,, Van ZanÍen met een zes en Toon moest er zeven laten knippen. Mooie
strijd tussen deze gentlemen !

Enkel bij de Debutanten kunnen we een Maaskantpiloot als winnar optekenen. Heselmans liet
zich de twintig kampioenschapspunten niet afsnoepen. Meisen behaalde een mooie tweede plaats
en Vromen vervolledigde het Maaskantpodium. Bart Van Giel viel door enkele "nullen" meer net
langs de boot.

Tits en Geusens kregen een ferme opdoffer aangesmeerd door de Duitse piloot Wesolek.
Misschien een klasse te sterk voor onze jongens maar toch een beste prestatie. De piepjonge
Beurskens haalde het met de "nullen" van Hamaekers voor de vierde plaats. Maasmechelaars
Houben en Op de Locht eindigden met maar één puntje verschil op de plaatsen zes en zeven.

Twee superexperten aan de start. Van Veelen en Reit mogen nog steeds bij de besten van
Nederland gerekend worden. Voor deze heren werd het dan ook iets van een training. De
ereplaatsen werden verdeeld onder de Nederlander Goertz, de Duitser Hellwig en de Belg Zels.
Hellwig deed drie puntjes beter als Zels, dre op zijn beurt er vier minder sprokkelde als Goertz.
Risse reed in de aanvangsronde teveel strafpunten bij elkaar om mee te strijden in de sub-top.

Duitsland boven in de nationalenklasse. Een volledig Duits podium hadden zebij Maaskant nog
nooit meegemaakt. Met Schmidt op kop en Kregeloh met Ziegenspeck op de ereplaatsen moest
Devisé op een zesde plaats nog een Nederlandse en een Duitse piloot laten voorgaan.

CAROOL



UITSLAGEN

NATIONALEN
1.P. Schmidt 38) 2.C. Kregeloh 47) 3.P. Ziegenspeck 49) 4.W. Waeyen 60)
5.T. Rimbach 63) 6.8. Devisé 69) 7.D. Grothues 77) S.J. Van Delft 85)
9.J. Meissen 115)

EXPERTEN
1 .M. Reit 1) 2. J . Van Veelen 9) 3.M. Hellwig 19) 4.D. Zels 22) 5.P . Goertz 26)
6.M. Risse 48) 7 .J. Baeten 73)

SENIOREN
1.R. Hellwig 10) 2.T. Hurkx 2l) 3.8. Zels26) 4.L. Putzeys 33)
5.W. Van Zanten 41) 6.D. Grothues 83) 7.G. Schrouff 83 (ax0) 8.D. Ziegenspeck 8S (6x0)

DEBUTANTEN
1.L. Heselmans 35) 2.E. Meisen 43) 3.R. vroomen 44 (16x0) 4.8. Van Gtel44 (15x0)
5.s. Herbots 47) 6. B. Huygen 57) 7.D. Smulders 60 (8x0) 8. H. wallberg 60 (7x0)

JL]NIOREN
1.N. Wesolek24) 2.M. Tits 35) 3.S. Geusens 38) 4.H. Beurskens aa e2x0)
5.R. Hamaekers 44 (10x0) 6.J. Houben 53) 7.c. op de Locht 54) s.K. Grothues 59)
9.R. Keunen 67) 10.J. Willems 72) 11.D. Nijs 115)



Verslag Trial Maaskant te Genk op lll3l0l door CAROOL

BEERSAERTS, ZELS EN TITS AAN DE TOP.

De weermakers hadden niet zo'n best weer voorspeld voor zondag en inderdaad, bij de start
viel de regen met bakken uit de hemel. Naargelang de wedstrijd vorderde werden de piloten
beloond met zelfs een flauw zonnetje.

Debutanten
Buiten klassement reed de Duitser Reuland zichzelf naar een eerste plaats. Heselmans mocht
de 20 kampioenschapspunten echter achter zqnnaam schrijven. Ondanks een mindergoede
eerste ronde (poort gemist) kon hij Van Giel met 4 strafpunten achterhouden. Oberhausen en
Stevens sloten goed aan bij de top. Wallberg valt net niet in de prijzen.

Junioren
Martin is een van de beste junioren van het moment bij Maaskant, zowel als in andere clubs.
Toch moest hij ditmaal zijn meerdere erkennen in Maarten Tits. Zrj het slechts één puntje
maar het maakt een wereld van verschil. Wesolek moest met 5 punten meer tevreden zijn met
de derde plaats. Ook een mooie prestatie van Willems op plaats 4 die daarmee stalgenoot
Hamaekers een ferme domper geeft in de stand van het Limburgs Kampioenschap. Renders
nestelde zich tussen deze twee kemphanen.

Senioren
Putzeys moest ditmaal zijn meerdere erkennen in Eddy Zels. Zoals Eddy met zijnloodzware
machine de non-stops bedwingt, is het een fijn gevoel zo iemand in de club te hebben. Een
oververdiende overwinning. Temeer daar Eddy al vroeg in de wedstrijd geplaagd werd door
een motorprobleem dat hij gelukkig zelf kon oplossen. Hierdoor werd hij wel beperkt in tijd
maar hij haalde het toch. Dekens klopte Hendrickx en Van Zantenkon het ditmaal niet
waarmaken.

Experten
Superjan was aan de start om een goede training te houden en vader Luc bij te staan. De
training viel leuk mee voor Jan, voor Luc werdt het allemaal wat veel op sommige non-stops.
David Zels kwam weeral goed voor de dag op ztjn trainingsplaats en klopte Baeten met groot
machtsvefioon.

Nationalen
Leuvenaar Beersaefts nam de maat van een hele meute jongelingen. Uytdenhouwen nam de
kampioenschapspunten en de tweede plaats in beslag. Ei zo na kwam de piepjonge Kregeloh
de tweede plaats opeisen maar een derde was ook mooi meegenomen. Vingerhoed klopte de
boezemvrienden Meisen en Van Delft. Vanheuverzwlnen Devisé vielen uit.

CAROOL



Uitslagen

Nationalen
1.R. BeersaertsT2) 2.B. Ul.tdenhouwen 81) 3.C. Kregeloh 83) 4.M. Vingerhoed 91)
5.J. Meissen 93) 6.J. Van Delft 99) 7.R. Smits 117)
Experten
1.J. Cardinaels 10) 2.D. Zels 35) 3.J. Baeten 70) 4.K. Makroth 77) 5.F. Leers 92 (5x0)
6.L. Cardinaels92 (axO) 7.M. Simons 100)
Debutanten
1.L. Heselmans 17) 2.B. Van Giel2l) 3.K. Oberhauser 34) 4.G. Stevens 37) 5.H. Wallberg
48) 6.B. Huygen 51) 7.S. Herbots 52) 8.8. Hensen i05) 9.Nicky Ia3)
Junioren
1.M. Tits 32)2.5. Martin 33) 3.N. Wesolek 38) 4.J. V/illems 49) 5.D. Renders 50)
6.R. Hamaekers 58) 7.F. Keuth 70) 8.J. Van de Ven 78) 9. D. Nijs 121)
Senioren
7.E.Zels36)2.L. Putzeys 37) 3.Ph. Dekens 50) 4.X. Hendrickx 55) 5.W. YanZanten60)
6.W. Nijs 63) 7.J. Van de Ven 93)



Verslag Trial Maaskant te Bilstain op 1810312001 door CAROOL.

Hub Nix foutloos

Bilstain was weer de lokatie om te zijn. De tweede manche van de Challenge Trial Trophy
2001 werd door meer dan zestig piloten bezocht.

Een zeer grote groep Randonneurs werd op sleeptouw genomen door Nix. Deze piloot wist de
gehele wedstrijd foutloos te blijven. Op de voet gevolgd door Cahay met slechts één puntje en
Gigot met twee strafpunten werd het een ongemeen spannende wedstrijd. De proeven werden
zeker niet te zwaaÍ uitgestippeld gezien de weersomstandigheden met als gevolg dat een
voetje dadelijk wordt afgestraft. Net buiten de ereplaatsen zien we een gelijk aantal punten
voor Lebrun en Putzeys. De Maaskanter besloot met één nulletje meer, en kon alzo de vierde
plaats innemen. Hermann en Seel deden dit ook voor de zesde en zevende plaats. Hier kon
Hermann er één nulletje meer laten optekenen. De strafpunten liggen zo dicht bij elkaar dat
bijvoorbeeld de piloot op de twintigste plaats amper éénentwintig strafpunten totaliseerde.

Inters A en B
Crosset is een zeer bekende naam in trialmiddens. Steeds bovenaan te vinden in de
rangschikking is Fred. Ook nu ging hij met de laagste score naar huis. Verpoorten reed zichin
de kijker door de hoogste klasse te bevolken met goed resultaat.
Een andere Crosset (Daniël) werd overwinnaar in de B-klasse der Inters. De concurrentie
kwam van Goblet en Philippe Crosset. Verder streden Counotte en Marechal voor de
ereplaatsen.

Debutanten en Novices
Maarten Tits ondervond weinig tegenstand in de - 18 klasse en werd winnaar voor Nulten en
Nrjs.
Vromen en Pirel verdeelden de winst broederlijk.

Nationalen en Bi-Amortisseurs
Gillet ondervond niet de minste tegenstand rn zijnklasse daar hij de enige ingeschrevene was
bij de Bi-Amortisseumeeks
Zelfs Simons kon Puttemans niet van de zege houden bij de Nationalen. Gilmont nestelde
zich mooi tussen deze twee heren.

Junioren
Kampioen in spé bij de Maaskan Experten David Zels schreef zichin voor deze reeks en
besefte dat het niveau erg hoog ligt in het Waalse landsgedeelte. Maraite en Goset zijn alhet
een en ander gewend en verdeelden de punten onder zichzelf . Een gelijkstand is nooit fijn
voor de piloten. Om dan met de minst aanlal nullen te moeten passen voor de overwinning is
nog minder leuk. Goset kon een nulletje minder voorleggen en werd naar plaats twee
verwezen. Cordonnier deed één strafunt beter als Zels en vervolledigde het podium.

CAROOL



UITSLAGEN

Nationalen
1.N. Puttemans 39) 2.D. Gilmorrt.79) 3. M. Simons 85)

Randonneurs bi-amorti sseurs
1.G. Gillet 41)

Debutanten -18 jaar
1.M. Tits 8)2.J. Nulten 20)3. D. Nijs 49)

Junioren
1.M. Maraite 9 (24x0) 2.C. Goset 9 (23x0) 3.8. Cordonnier 1 1) 4.D. Zels 12)
5.8. Duschenne 15) 6.5 Duliere 25) 7.R. Feno 28) 8.R. Beersaerts 30) 9.T. Laenen 3a(18x0)
10.J. Van Delft 34(13x0) 1 1.R. Hermann 37) 12.5. Nulten 38) 13.R. Carl 40) 14.O.
Vandecauter 42) 15.J. Meissen4T) 16.J. Beghin64) 17.Ph. Van der Haegen 65)

Inter A
1.F. Crossetll)2.F.. Mathy 35) 3.R. Verpoorten 71)

Novice
1.R. Vromen9)2.L. Pirel 15)

Randonneurs
1.H. Nix 0) 2.R. Cahay 1) 3.V. Gigot 2) 4.L. Putzeys 3(28x0) 5.C. Lebrun3(27x0)
6.J. Hermann 5(27w0) 7.E. Seel 5(26x0) 8.M. Debucqouy 6) 9.P. Nossent 7) 10.W. Van
Zanten 8(25x0-9x1) 11.M. Renard 8 (25x0-3x1) 12.JP Mullie 9) 13.H. Caps 12) 14.C.
Gossiau H(25x0) 15.M. Verpoorten I4(22x0) 16.C. Jacobs 14(21x0) 17.G. Stevens 17)
18.Ph. Dekens 19(23x0) 19.J. Willems \9(22x0) 20.F. Delie 21)

Inter B
1. D. Crosset 29) 2.JP. Goblet 32) 3.Ph. Crosset 33) 4.X. Counotte 48) 5.O. Marechal 50)
6.J. Vandekasteele 68)



Verslag Trial Maaskant te Neeroeteren op 11412001 door CAROOL

PITTIGE STRIJD BIJ DE DEBUTANTEN.

Een iets mindere opkomst der piloten op deze toch wel mooie lentedag. Misschien mede

daarom dat zich enkele piloten aangetrokken voelden om andere oorden op te zoeken.

Debutanten.
Best een grote groep starters aan non-stop I blj het begin van de wedstrijd. Vaste waarden als

een Heselmans of Van Giel namen een vliegende starl om de drukte wat te ontlopen. De

eerste ronde kwamen deze heren dan ook binnen met de minste strafpunten. Prete kon

evengoed doen als Van Giel. Stevens moest er eentje meer laten optekenen. In de tweede

ronde kwam Nijs de eersten veruoegen maar Heselmans sloot foutloos af. Van Giel kon niet

beter dan één voetje te zetten. De strijd werd heviger naarmate de wedstrijd vorderde en aan

het einde der wedstrijd waren meerdere piloten met hetzelfde aantal strafpunten. Dan werd

het spannend en de "nullen" moesten geteld worden. Voor de tweede plaats kwamen drie

piloten in aanmerking met idem aantal strafpunten. Om vijfde en zesde te worden moesten

nogmaals de punten herteld worden. Van een spannende strijd gesproken !

Junioren.
Aan Tits valt niet te twijfelen. Onder normale omstandigheden wordt deze jonge piloot ook

dit jaar de Juniorenkampioen. Met bijna het dubbel aantal strafpunten werd Hamaekers

tweede. Willems kon weer een beker mee naar As nemen voor zijn prestatie. Op de Locht viel
helemaal uit de boot.

Senioren.
Ook Putzeys zal de kampioenschapstitel mogen verlengen. Onder normale omstandigheden

zalhijYanZantenwel voorblijven. Ook nu was de uitslag zo, enkel dat Leuvenaar Van der

Haegen zich op een tweede plaats nestelde.

Nationalen.
Na een ziekteperiode van enkele weken was Matschulat weer van de partlj. Met gemak pakte

hij de eerste plaats in. Uy'tdenhouwen was niet geconcentreerd genoeg om een vuist te maken

maar rondde toch mooi af met een tweede plaats voor Van Delft en Meissen.

Experten.
Onze David,Zels kon tegen al dxNederlands geweld niet op. Mannen als Van Veelen en

Goertz zijn nog een maatje te sterk voorlopig. Simons kon wel mooi afsluiten op plaats vier.

CAROOL



UITSLAGEN

SENIOREN
1.L. Putzeys 47) 2.Ph. Van der Haegen 48) 3.W. YanZanten 57) 4. W. Nijs //)

NATIONALEN
1.R. Matschulat 41) 2.B. Uytdenhouwen 66) 3.J. Van Delft 7I) 4.J. Meissen 91)

EXPERTEN
1.P. Goertz 23)2.1. Van Veelen 31) 3.D. Zels37) 4.M. Simons 84) 5.P. Nooijen 89)
6.F. Leers 93)

JUNIOREN
1.M. Tits 38) 2.R. Hamaekers 64)3.L Willems 73) 4.C. Op de Locht 101)

DEBUTANTEN
1.L. Heselmans 10) 2.D. Nijs 16 (26x0) BK) 3.8. Van Giel 16 (25x0) 4.G. Stevens 16 (23x0)
5.B. Huygen24 (23x0) 6.L. Prete 2a Q0x0) 7.S. Herbots 36) 8.G. Smets 42) 9.8. Meisen 47)
10.Ph. Smets 59) 11.J. Deckers 62) 12.8. Hensen 101)



Verslag Trial Maaskant te Bilstain op 81412001 door CAROOL

Bart Van Giel als beste slijkduivel.
Op het alom bekende en beruchte trialterrein van Bilstain was Trial Maaskant te gast om haar
14e proef van het Limburgs Kampioenschap te betwisten. 8 Professioneel gebouwde non-
stops (waarvoor dank aan de families Tits en Zels) lagen te wachten op een 40-taI piloten.
Ondanks een nachtje Íegen waren de proeven nog in prima staat om deze bende erop los te
laten.

Debutanten.
Dat het eï zeet spannend aan toe ging in deze opstapklasse bewijzen de strafpunten. Maar
liefst 3 piloten met hetzelfde aantal strafpunten op de drie eerste plaatsen zegt genoeg. De
dames van het secretariaat konden de "nullen" en de "eentjes" beginnen tellen. Bart Van Giel
kwam als beste uit de bus. Deze jongeman behaalde hiermee zijn tweede overwinning en
strijkt meteen 20 kampioenschapspunten op. Op plaats twee ook een veffassing. Met één
eentje meer prijkt Geert Stevens op deze ereplaats. De leading-man in het kampioenschap
moest tevreden zrjnmet een derde plaats. Heselmans dus op het podium maar hij kon wel een
technisch defekt als excuus inroepen. Zo reed Luc de wedstrijd uit in derde versnelling, daar
zijn versnellingsbak geblokkeerd was. Op ook een behoorlijke plaats vier en vijf vinden we
respektievelijk Van der Tillart en Huygen, gescheiden door één strafpunt. Nog een puntje
verder kwam Vroomen. Ondanks een mindergoede tweede ronde, toch nog goed voor een
zesde plaats.
Nationo"len.
Matschulat neemt de draad weer op en rijgt de overwinningen aan elkaar. Als enige eindigde
hij met een puntentotaal dat onder de honderd ligt. Dit zegtwel iets over de
moeilijkheidsgraad bij deze heren. Jammer dat Uytdenhouwen mechanische pech kende
(rempedaal afgebroken). Profiterende van dit voorval nestelde Van Delft zich op een tweede
plaats, net voor Leuvenaar Smits. René op het podiuml Een eeuwigheid geleden, maar de
aanhouder wint.
Junioren.
Dat Martin een klasse te laag rijdt is alom geweten. Dit betuigd niet van sportiviteit tegenover
de andere Junioren, maar iedereen is vrij om zijn klasse te kiezen. Niettegenstaande zettehrj
een zeeÍ goede prestatie neer. Tits kon zijn puntentotaal bijna verdubbeld zien. Toch strijkt
Maarten weer 20 kampioenschapspunten bijeen. Terug van een tijdje weggeweest ïe zljn
vinden we Renders op een derde plaats. Zonder veel training een goede prestatie van Dave.
De Maasmechelaars Hamaekers,Houben en Op de Locht kwamen netjes op een rij in de

uitslag voor.
Senioren.
Ook een verrassing in deze klasse. Niet zo zeer de overwinning van Debucqouy, maar de
derde plaats van lijstaanvoerder Putzeys springt in het oog. Willem YanZanten snoepte plaats
twee af van Lucien. Niet dat het veel uitmaakt voor het kampioenschap maar toch een duwtje
in de rug van onze sympathieke Noorderbuur.
Experten.
Niet eens zo veel piloten aan de start der Experten en dan moeten we ook nog twee uitvallers
noteren. Leers vond het allemaal wat te veel en stopte na de eerste ronde. Baeten werd op een
tussenstuk naar de volgende non-stop de eigenaar van een gecrashte Gas-Gas na een mislukte



wheely. De wedstrijd ging ondertussen verder met de twee overgebleven jongeren Goertz en
Zels. Pieter is een maatje sterker dan Maaskanter Zels maat moet toch behoorlijk op zijn
tellen passen. Met per ronde slechts enkele strafpunten meer kon David toch tevereden
huiswaarts keren.

CAROOL

UITSLAGEN

Junioren
1.S. Martin 33) 2.M.Tits 59) 3.D. Renders 61) 4.R. Hamaekers 67) 5.J. Houben 78)
6.C. Op de Locht 80) 7.J. Van de Ven 88) 8.J. Willems

Senioren
1.M. Debucqouy 44) 2.W. Van Zanten 55) 3.L. Putzeys 57) 4.8. Zels 67) 5.Ph. Van der
Haegen 72) 6.Ph. Dekens 73) 7.J. Van de Ven 97)

Experten
1.P. Goertz 73)2.D. Zels 85)

Debutanten
1.B. Van Giel36 (18x0) 2.G. Stevens 36 (16x0 9x1) 3.L. Heselmans 36 (16x0 8x1)
4.D. Van der Tillaart 43) 5.B. Huygen 44) 6.R. Vroomen 45) 7 .G. Smets 49)
8.Ph. Smets 59) 9.H. Wallberg 62) 10.H. Hartman 68) 1 1.8. Hensen 125)

Nationalen
1.R. Matschulat 82) 2.J.Yan Delft 108) 3.R. Smits 109) 4.J. Meissen 111) 5.O. Van de
Cauter 116) 6. B. Uytdenhouwen



Verslag trial Maaskant te Leuven op 1510412001 door CAROOL

Weersomstandigheden waren de grote spelbreker te Leuven.

Trial Maaskant had de eer en de bereidwillige medewerking van T.C.L. om haar 15e proef
voor het Limburgs Kampioenschap in het Leuvense te betwisten. Meer bepaald in de groeve

Bouillon te Bierbeek.
Zeer jammer voor de toch wel in grote getale opgekomen piloten, waren de

weersomstandigheden. De non-stops waren zo glibberig dat er op bepaalde proeven zelfs
geen beginnen aan was.

Experten.
Hier werd zelfs een unicum gerealiseerd. Geen uitslagen rn deze reeks. Al na de tweede proef
waren twee piloten met motorproblemen uit de wedstrijd. De overgeblevenen hadden het zo
moeilijk dat besloten werd deze reeks te annuleren.

Nationalen en Gentlemen.
Deze beide reeksen gaven er na de pauze ook de brui aan. Zodoende werd een klassement
opgemaakt na twee rondes. Bij de Nationalen was Matschulat de beste

evenwichtskunstenaar.Weliswaar op de hielen gezeten door de rest van het veld want de
punten lagen niet erg ver uit elkaar.
De Gentlemenoverwinning was voor thuispiloot Nijs. YanZanten klopte voor de tweede
opeenvolgende keer Putzeys en Hendrickx kon net geen podiumplaats bemachtigen.

Junioren.
Geysens moest in Maaskanter Tits zijn meerdere erkennen. Amper drie strafpunten verschil is
niet veel in zo'n wedstrijd, maaÍ ze tellen wel door in de eindafrekening. Dewaele kon net
voor Nu1'ten blijven om de ereplaatsen vol te maken. Martin kreeg een flinke deuk in zijn
reputatie en finishte vijfde.

Debutanten.
Winnaar bij de beginners werd Arnaud De Waele.Deze man presteerde het als enige om geen

vijfpunter te incassereren! Met drie rondes van telkens zes srafpunten kon Heselmans met
niet minder als de tweede plaats tevreden zijn. Stevens klom mee op het podium en liet alzo
Johan Nerinkx net geen beker verdienen.

Jammer van de weersomstandigheden en de daaruitvloeiende mankementen. Toch een

bedankwoord van Maaskant aan Leuven voor de gedane moeite om er een geslaagde
Paaszondag van te maken.

CAROOL



Uitslagen.

Debutanten
1.A. De Waele 18) 2.L. Heselmans 24) 3.G. Stevens 29) 4.J. Nerinkx 34) 5.J.M. Ronse 36)
6.Ph. Smets 38) 7.G. Smets 43) 8.B. Hensen 43) 9.A. Van den Eynde 46) 10.8. Huygen 53)
1 1.M. Loeyes 58) 12.J. Lauwrence 58)

Junioren
l.M.Tits 42)2.Y. Geysens 45) 3.X. Dewaele 48) 4,J. Nuyten 49) 5.S. Martin 54) 6.J. Loeyes
56) 7. T. Van Pee 58) 8.D. Renders 60) 9. J. Van de Ven 63) 10. D. Tillart 73) II.D. Nijs 78)

Nationalen
1.R. Matschulat 54) 2.C. Ronse 61) 3.R. Beersaerts 63) S. Nuyten 68) 5.R. Smits 72)

Gentlemen
1.W. Nijs 29) 2.W.YanZanten32) 3.L. Putzeys 35) 4.X. Hendrickx 37) 5J. Van de Ven 47)



Verslag 3e Manche Challenge Trial trophy 2001 door CAROOL

Geslaagde Challenge te Bilstatn.
Met meer dan 80 piloten konden de organizatoren te Bilstain best tevreden zljn. Tel daar nog
enkele side-car piloten bij, plus een hele meute toeschouweÍs en we zitten aan een gezellige
bende. Temeer daar de zonvan de partij was, werd er niet gemopperd.

Nationalen
Allemaal bekende namen in trialmiddens aan de start. Moermans rijd niet veel wedstrijden
meer maar als hij aan de start verschrjnÍ zit het er 9 op 10 in dat hij ook met de overwinning
gaat lopen. Ook nu klopte hij mannen als Puttemans, Pletinckx en Defourney. Met een
absolute overheersing wist hij de wedstrijd met maar 9 punten af te sluiten.

Bi-Amortisseurs.
Een zware klasse door het gebruikte materiaal. De remmen zijnvan een vorig tijdperk,
evenals de vering en eigenlijk het hele concept. Chapeau voor deze volhouders.

Debutant-l8 jaar.
Tits voelt zich zeer goed in deze reeks en ging weeral met de overwinning lopen. Nuyten
volgde nog zeer dicht maar Franken moest de rol lossen.

Expert B en Inters.
Telkens 2 piloten aan de start in deze reeksen. Vandekasteele haalde het nipt voor Marechal
bij de Experten. Verpoorten kon helemaal niet op tegen het Colson-offensief.

Novice.
Vromen is klaar voor de overstap naar de randonneurs. Met zo een puntenverschil tegenover
onder andere Nicolas Crosset en Hensen valt er nog weinig te leren voor deze piloot.

Junioren.
Bemard Cordonnier walste over bijna 20 mededingers. Met gemak pakte hij de zege.
Spannender was het voor de ereplaatsen. Goset, Maraite en Triffaux losten geen haarbreed en
hielden het spannend tot in de slotfase. Zelfs Pilet, Nuyten en Beersaerts bleven lang in de
running voor een ereplaats.

Randonneurs.
Volgens traditie de grootste groep deelnemers. Nix en Gigot waren zeer aanelkaar gewaagd
en klokten beiden af met hetzelfde aarrtal strafpunten. De "nullen" brachten Gigot de derde
plaats op. Aan de overmacht van Lebrun viel niets te beginnen. Voor de 4e plaats werden er
zelfs 3 piloten met hetzelfde eindresultaat genoteerd. Ook hier weer extra werk voor het
secretariaat. Mullie kon zich de gelukkigste noemen met 30 x 0 tegenover Godfroid met26
eenheden. Pilet strandde met 25 stuks op plaats 6.

CAROOL



Uitslagen

Randonneurs
1.C. Lebrun 5)2.H. Nix 7 (26x0) 3. V. Gigot 7 (25x0) 4.JP Mullie 9 (30x0) 5.T. Godfroid 9
(26x0) 6.JP Pilet 9 (25x0) T.L.Putzeys 13) 8.M. Renard 14 (23x0) 9.M. Debucquoy 14
(22x0) 10.J. Ubachs 15 (22x0) 11.R. Camay 15 (18x0) 12.C. Gossieau 17) 13.P. Dekens 18
(22x0 2x1) 14.G. Coppens 18 (22x0 4x1) 15.C. Jacobs 19)

Nationalen
1.E. Moermans 9) 2.N. Puttemans 30) 3.Y. Pletinckx 37) 4.D. Zels 42) 5.J. Hutard 46)
6.F. Lambilotte 55) 7.L. Defourney 59) 8.D. Gilmont 66)

Bi-Amortisseurs
I.P . Cyze 32) 2.P . Degueldre 45) 3.R. Leduc 67)

Debutant-18 jaar
1.M. Tits 13)2.1. Nuyten 16) 3.M. Franken 39)

Expert
1 .J. Vandekasteele 60) 2.O. Marechal 62)

Inter
1.O. Colson 42)2.R. Verpoorten 82)

Novice
1.R. Vromen 11) 2.N. Crosset 30) 3.8. Hensen 55) 4.N. Martens 76) 5.C. Mengelens 85)

Junioren
1.8. cordonnier 9) 2.c. Goset 14) 3.M. Maraite 15) 4.R. Triffaux rT 5.J.pileÍ22)
6.5.Nuyten23) (19x0) 7.R. BeersaerÍs23 (18x0) 8.L. Crosset2S)9.J. Colson3l)

In verband met de volgende wedsrijd van Trial Maaskant.

Op 6 mei 2001 wordt in Warnant de 16e proef voor het Limburgs Kampioensdhap verreden.
Deze lokatie zal voor de eerste maal gekozen worden. Graag enige uitleg waar zichhet terrein
bevind. Hopelijk kunnen jullie het plannetje afdrukken of anders een beknopte uitleg geven.
Dank bij voorbaat bij de vele piloten die anders het gebeuren niet kunnen vinden.

Carool.



Verslag Trial Maaskant te Warnant op 6 Mei 2001.

Roel Verpoorten overklast zichzelf .
Trial Maaskant had een nieuwe lokatie gevonden in Warnant en mocht een 50-tal piloten
verwelkomen. Het mooie terrein doet een beetje denken aan Bilstain in't klein. Punt is dat de

organisatie 8 haalbare non-stops had uitgetekend en iedereen hiermee best in zijn nopjes kon
zijn. De zon was ook van de partij en de kantine was open; meer moet dat niet zijn!

Experten
Een sterke reeks Experten trad aan . Liefst 9 man is een haast ongekende luxe voor Maaskant.
Verpoorten liet vanaf de eerste ronde merken dat hij veel ervaring heeft opgedaan in de
nationale wedstrijden en besloot de openingsronde met amper 4 strafpunten af te sluiten.
Moeskops kon nog net onder de 10 blijven, maar heren als Goertz, Van de Kasteele en Zels
zaten dan al rond de 14115 strafpunten. In ronde twee herpakte ZeIs zichhet best en sloot af
met7. Moeskops en Van Huffel deden eentje meer en Verpoorten strandde ook op 7.

Eigenlijk kon Roel de wedstrijd rustig kontroleren. Toch perstte hij er voor alle veiligheid een
ronde van 3 strafpunten uit. Hier kon niemand aan tippen en de laatste ronde werd voor de eer
gereden.

Nationalen
Bij de Nationalen kon Leuvenaar Beersaerts zich best amuseren en klopte ze allemaal. Als
oudste piloot in deze reeks was dit een hele voldoening. Matschulat kon de schade beperken
en eindigde tweede. Nuy'ten mocht verdiend de derde plaats innemen. Meissen op vier moest
een groot gat laten en had op zijn beurt niet veel tegoed op Uytdenhouwen.

Debutanten
De Debutantenreeks is zoals steeds bij Maaskant goed bevolkt. Ook nu weer konden we
menig piloot tevreden stellen. Geeft Stevens kon de zenuwen het best onder kontrole houden
in deze "lichte" wedstrijd. Licht in die zin dat de eersten onder de 10 strafpunten bleven. Hier
staat dan weer tegenover dat de echte debutanten toch nog rond de 50 strafpunten
schommelden. Dit is ideaal gebouwd om geen brokken te maken en toch te leren genieten van
een wedstrijd.

Junioren
De piloten van T.C.L. waren goed vertegenwoordigd op de wedstrijd. Zo ook in de
Juniorenklasse waar Geysens de overwinning pakte. Eigenlijk ook een te gemakkelijke reeks
voor Martin op de tweede plaats. Tits werd eerste Maaskanter. Hamaekers had het aan de
stok met Nuy.ten en moest de duimen leggen met het kleinste verschil. Willems sloeg in de
laatste ronden nog Houben van zich af om mooi 6e te worden.

Senioren
Putzeys haalde vervaarlijk uit naar YanZanten na reeds tweemaal te zijn verslagen door deze
Nederlandse Limburger. Met meer dan het dubbel aantal punten verschil werd het een en
ander rechtgezet. Debucquoy stond erbij en keek er naar.Van der Haegen en Dekens hielden
het spannend tot aan het einde.



Geslaagde proef mogen we wel stellen en we zien reeds uit naar 20 Mei voor de

Wereldkampioenschapsproef voor België in Mons. Allen daar heen !

CAROOL

UITSLAGEN

Junioren
1.Y. Geysens 12) 2.S. Martin 14) 3.M. Tits 34) 4.J. Nuyten 50) 5.R. Hamaekers 51)
6.J. Willems 60) 7. J. Houben 63) 8.A. Dewaele 76)

Senioren
1.L. Putzeys 23) 2.W. YanZanten 35) 3.M. Debucqouy 36) 4.Ph. Van der Haegen 39)
5.Ph. Dekens 40) 6.M. Verpoorten 48) 7.X. Hendrickx 52)

Nationalen
1.R. Beersaerts 52) 2.R. Matschulat 60) 3.S. Nuy'ten 63) 4.J. Meissen 82)
5.8. Ul.tdenhouwen 85) 6.J. Van Delft II2) 7 .T. Laenen 1 18)

Experten
1.R. Verpoorten22) 2.E. Moeskops 34) 3.P. Goertz 40) 4.J. Van de Kasteele 45) 5.D.Zels
41) 6.C. Van Huffel 53) 7.Y. Pletinckx 59) 8.F. Leers 80) 9.J. Baeten 81)

Debutanten
1.G. Stevens 4)2,L, Heselmans 6) 3.8. Van Giel9) 4.M. Roppenecker 10) 5.J. Neerinkx 19)
6.P. Bourgeois 23) 7.H. Wallberg25) 8.S. Herbots 30 (20x0) 9.E. Meisen 30(17x0) 10.Ph.
Smets 30(15x0) 11.G. Smets 38) 12.Ph. Verge 46) 13.A. Jemans 62) 14.8. Hensen 64)



Verslag Trial Maaskant te Genk op 3 en 4 Juni 2001 door CAROOL.

Philippe Dekens als winnaar van de Pinkstertrofee.

Zondag.

Als eerste luik van de Pinkstertrofee mocht Trial Maaskant behoorlijk wat piloten
verwelkomen. 8 Niet al te moeilijke non-stops moesten overwonnen worden.
Debutanten.
Limburgs Kampioen in spé Luc Heselmans kon metzijnnieuw materiaal al vlug uit de

voeten. Zelfs zonder voeten want Luc presteerde het om foutloos rond te komen.
Reuland plaatste 2 maal2 voetjes en wist de tweede plaats te veroveten. Meisen kon elke
ronde afmaken met 1 of 2 voetjes en behaalde nipt voor Smets het podium.
Junioren.
Martin en Tits zijn al enkele wedstrijden met mekaar aan het duelleren. Ook nu konden deze

heren uitlopen op de rest van het deelnemersveld. Houben kon ondanks een mindergoede
eerste ronde toch nog de derde plaats bemachtigen.
Nationalen.
Voor de eerste en de tweede plaats was het ditmaal niet zo spannend. Matschulat nam de

maat van Uytdenhouwen. Om de derde plaats was er meer strijd. Van Delft, Devisé en
Meissen strandden met respektievelijk 44,45 en 45 strafpunten. Van Delft dus op de derde
plaats. De nullen brachten uitsluitsel voor de ereplaatsen.
Senioren.
Willy Nijs mocht de moto van zoonlief lenen en behaalde prompt de eerste plaats ermee!
Voor Putzeys was deze wedstrijd eigenlijk maar een formaliteit daar hij zeker is van de titel.
Toch wist hij Dekens achter zichte houden.
Experten.
Een goedbezette reeks ditmaal. En het ging er spannend aan toe. Jeugd aan de top. Moeskops
wist, zelfs met twee foutloze rondes, vlot de overwinning te pakken. Zels wist Goertz naar de

derde stek te verwijzen en Castreuil miste net het podium.

Maandag.

Debutanten.
Maar liefst drie piloten met één strafpunt op het einde van de wedstrijd. Heselmans, Baeten
(met de oldtimer), en Reuland presteerden dit staaltje van rijkunst. Cuyvers kon de schade

beperken en heeft een goede basis voor zijn eerste wedstrijd.
Senioren.
Ditmaal trok Dekens aan het kortste eind en wist de hoogste plaats te bekleden.YanZanten
wist Putzeys nogmaals te verslaan en Debucquoy strandde als vierde.
Junioren.
Tits draaide vandaag de rollen om en versloeg Martin. Tom Vanpee reserveerde de derde
plaats met nipte voorsprong op Houben. Hamaekers kon niet beter presteren dan de vijfde
plaats.
Nationalen.
Dezelfde namen in dezelfde volgorde voor de eerste twee plaatsen. Uytdenhouwen en



Matschulat lieten Devisé meepronken op het podium. Een wederoptredende Berckmoes
eindigde vier{e.
Experten.
Op plaats één en twee vinden we ook hier dezelfde namen als gisteren. Moeskops was de
meerdere vanZels, al was het maar zeer nipt. Baeten klom mee op het podium. Een mooie
vierde plaats moeten we vermelden van de wederoptredende Ronny Verbruggen.

CAROOL

UITSLAG P INKSTERTRO FEE.

Junioren
1.S. Martin 12)2.M. Tits 13) 3.J. Houben 38) 4.R. Hamaekers 57) 5.C. Op de LochtT4)
6.G. Steevens 124)

Nationalen
1 .R. Matschulat 39) 2.8. Uytdenhouwen 67) 3.8. Devisé 85) 4.J. Meissen 93) 5.J. Van Delft
e8)

Experten
1.E. Moeskops 12) 2.D. Zels 19) 3.J. Baeten 57) 4.F. Leers 96)

Senioren
1.Ph. Dekens 33) 2.W. Van Zanten34) 3.L. Putzeys 40)
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Verslag Trial Maaskant te Baarlo op 241612001 door CAROOL.

Laatste wedstrijd van het seizoen.

In samenwerking met de Baarlose Trial Club organiseerde Trial Maaskant haar laatste

wedstrijd van2000-2001 in het Nederlandse Baarlo.

Een iets mindere opkomst dan we gewoon z|jn, maar aan het einde van elk seizoen is dit een

wederkomend feit. De kampioenschapspunten zijn verdeeld en de grote goesting is een beetje
geslonken.

Toch kon enkel Putzeys als Maaskantpiloot de beker mee huiswaarts nemen. In alle andere

klassen waren de bloemen voor Nederlandse piloten. Jan Henderickx kon Dekens op slechts

één puntje achter zich houden maar in de trial is dit soms een zeet groot verschil. Zelfs Van
Delft, normaal een klasse hoger aktief, kon in deze reeks pas een vijfde plaats bekleden.

In de hoogste klasse waren drie Maaskanters en slechts één Nederlander opgekomen. Toch
liet Miltenburgzichvanzljnbeste kant zien en nam de overwinning. Zels werd mooi tweede

voor Baeten en Cardinaels.

Maarten Tits probeerde het een klasse hoger dan afgelopen seizoen en werd prompt tweede na
Vendeloo.Verhoeven kon nog enigzins aanklampen maar voor Lenders staan nog vele
trainingsuurtjes te wachten om op het podium te klimmen.

Jeurnick wist in de debutantenreeks de zege in de club te houden. Debucqouy werd wel
tweede maar het puntentotaal was wel verdubbeld tegenover de winnaar.Frank Linsen
vervolledigde het podium en Heselmans kon Van de Ven maar nipt afhouden.

CAROOL

UITSLAGEN

Nationalen.
1.P. Miltenburg 21) 2.D.Zels26)3. J. Baeten 43) 4.L. Cardinaels 53)
Debutanten.
1.P. Jeuninck4)2.M. Debucqouy 10) 3.F. Linsen 15) 4.L. Heselmans l6) 5.J. Van de Ven
r7)
6.E. Kuupers 21) 7.D. Nijs 32) 8. Y. Lenders 34) 9.M. Laxe 43) 10.E. Meyssen 43) H.
Wallberg 48)
Junioren.
1.R. Vendeloo 7) 2.M. Tits 14) 3.P. Verhoeven 24) 4.M. Lenders 69)
Senioren.
1.L. Putzeys20)2.J. Henderickx 22)3.Ph. Dekens 23) 4.W.YanZanten26) 5.J. Van Delft
27)6.J. Henderickx 28)7.E.Zels 33) 8.L. Goertz55)
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DEBUTANTEN 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll t2 l3 t4 l5 l6 17 l8 Ptn PL

ABRAMIDIS G 5 5 l5 5 40 5
CREMERS K 9 il 7 l5 l5 lt 8 6 82
DECKERS J J J t 7 5 8 6 7 42 4
HERBOTS S l l3 6 ll l3 1t 11 ll l3 96 0
HENDRIKS B 6 4 6 l0 26 8
HENSEN B 4 7 l0 l0 6 9 tl 7 7 9 80 2
HESELMANS L 20 t7 17 t7 l7 20 20 l7 20 20 20 20 20 t7 20 20 20 t7 339
HUYGEN B t0 8 9 l0 10 13 11 t3 t5 15 l0 124 6
MARTENS R 5 7 t0 t0 32 t6
MEISEN E t3 l5 t0 l1 9 15 l3 9 t7 9 10 5 ll 57 J
NERINKX J ll 7 l1 ll 17 l5 lt 17 15 I 26 4
PRETE L t5 t0 20 t3 t'7 l3 0 15 l3 I
REULAND K 20 20 20 T] 7 20 t4 7
REULAND D 13 t5 28 t7
SMETS G 6 8 9 8 l0 t3 l3 8 75 13
SMETS PH t7 4 9 l5 8 lt t5 9 t3 l0 lu 9
THIJSEN D 4 4 l9
VAN GIEL B 9 l3 l5 20 t7 l5 l'7 17 20 17 160 2
WALLBERG H 8 8 9 ll t3 l3 1 10 t5 l0 l3 8 t2s 5

JLINIOREN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 t6 17 t8 ptn pL

GEUSENS S 17 17 t7 t7 l5 20 I7 120 6
HAMAEKERS R l3 20 15 l5 l5 20 t7 20 ll t5 l3 T7 t5 t7 15 5 253 2
HOUBEN J 15 t3 l3 20 17 T7 13 l5 17 l3 t3 13 T7 7 213 J
NIJS D 7 8 10 l3 9 ll l3 9 9 l0 l3 n 122 5
OPDELOCHT C l0 15 l3 l3 l0 11 13 ll l3 t20 7
RENDERS D 20 l5 17 t7 69 9
TITS M il ll 20 l7 20 20 t5 20 t7 17 20 20 20 20 20 20 20 20 328 I

VANDEVEN J 9 9 ll ll 10 t1 l0 l5 t3 99 8
WILLEMS J 8 l0 15 t0 l3 ll l3 10 l1 15 l5 1l 148 4

SENIOREN 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 1l t2 13 14 15 16 n 18 ptn pL

DEKENS PH t5 20 t5 t7 t3 l3 l5 20 128 5
DEBUCOUOY M l5 20 ll l5 20 l5 13 115 J
PUTZEYS L 20 20 20 t7 7 t7 t7 20 20 20 20 20 l5 t7 20 tl l5 312
VANDEVEN J l3 ll l3 I l7 l3 1t l5 t04 6
VANHOOF I t7 l3 17 20 5 20 l3 lt5 4
VANZANTEN W I5 l1 15 t5 't 20 t3 15 l7 1l t5 l'l t7 20 t7 20 t7 280 2

NATIONALEN 2 J 4 5 6 :7 8 9 l0 1t 12 l3 l4 t5 16 t7 t8 Ptn PLJ

DEVISE B l1 l7 l5 t7 t7 20 l3 l7 20 l1 15 173 5
GIJS T

6
MATSCHULAT R 17 t7 20 l7 20 20 20 7 20 20 20 20 20 20 20 288 I
MEISSEN J l5 t3 1l ll t3 t3 J l3 l5 l7 l3 l5 l7 t3 13 205 4
UYTDENHOUW. B 20 20 15 20 15 T7 ll 5 t7 20 20 t1 l5 t7 I7 256 2
VANDELFT J l3 ll l3 13 l5 l5 l5 l5 17 l5 15 t7 l3 l5 ll 224 -1

EXPERTEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 t3 t4 15 16 t] 18 ptn pL

BAETEN J t1 ll t:l 5 l1 13 la
tt l5 1"/ T7 l1 t3 l5 190 .t

CARDINAELS L l5 lt J 0 13 ll 13 i3 ll tl l2t 6
LEERS F l3 3 l5 10 l5 lt 15 l5 13 l0 t3 154 4
MOESKOPS E t7 t5 20 7 7 t7 20 l7 T7 20 20 20 2t7 2
PLETINCKX Y 20 l1 5 15 l5 l3 l5 t5 t25 5
SIMONS M l3 9 l0 n t7 60 '7

ZEI,S D 20 t7 t5 20 20 20 t7 20 20 20 20 20 20 20 t'7 t7 t7 320
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