
Verslag Trial Maaskant te Bilstain op 26-10-2003 door Carool.

Trial Maaskant uit de startblokken.
Na een ietwat tumultueuze start van het seizoen 200312004 is Trial Maaskant dan uiteindelijk
officieel van start gegaan. Voor haar eerste wedstrijd en meteen ook de eerste proef voor het
Limburgs Kampioenschap werd resoluut gekozen voor Bilstain. Misschien niet zo'n beste
keuze maar we mogen blij zijn dat we hier nog terecht kunnen. Andere lokaties zijnnietzo
voor de hand liggend. Meteen naar het WK terrein viel niet zo best mee voor enkele piloten.

Debutanten
De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen bracht ook de eerste overwinning na lange tijd
voor Guy Smets.Wallberg kon zijn oren bijna niet geloven toen men afriep dat hij tweede
eindigde. Dit was wel op het nippertje want hij had dezelfde uitslag als Drezen ,maat haalde
het met de nullen.

Junioren
Wans kwam, zagen overwon. Zelfs met een serieuze puntenkloof kon onze Fred het verschil
maken met Culvers. Met plaats twee kon Marc vrede nemen. Derde podiumplaats was voor
Hensen. Vogels moet nog een beetje meer in het ritme komen maar dat komt nog wel!

Nationalen
Enkele jonge piloten maakten de overstap en kunnen reeds meedingen voor een
podiumplaats. Aan Uytdenhouwen hebben ze voorlopig nog een taaie klant. Bartje werd
duidelijk nummer één. Schreurs was zelf verwonderd vanzijntweede plaats. Hamaekers
werd zeer nipt derde, op één puntje van Bleukx .Devisé maakte onzacht kennis met de
Waalse rotsblokken en gaf op.

Experten
Jammer van de zeer magere opkomst in deze klasse . Zels maakte er dan maar een leuke
trainingsnamiddag van.

Senioren
De meestbevolkte klasse op dit rnoment. Is Maaskant aan't vergrrjzen? Qua leeftijd
misschien wel, maar qua prestaties zitten ze nog goed. Heselmans en Dekens wilden zich
direkt vooraan plaatsen. Dit lukte hen beiden wantze eindigden met een gelijkstand. De
nullen brachten Luc op een eerste plaats . Op plaats drie vinden we ouderdomsdeken Putzeys.
Van der Haegen en Vanoppen strandden net naast het podium, maar hadden een leuk en
spannend onderonsje gereden. YanZanten werd teruggeslagen door een mindergoede laatste
ronde. Hij werd zesde.

Volgende wedstrijd is in een organisatie van Trial Club Leuven in Bierbeek op 911112003.
Allen op post.

UITSIAGEN

Debutanten



1.G. Smets 22)2.H. Wallberg40(16x0) 3.B. Drezen40 (11x0)4.T. VanBaelen49) 5.Ph.
Smets 63) 6.K. Wilms 86)

Junioren
1.F. Wans 31) 2.M. Cuyvers 48) 3.B. Hensen 56) 4.D. Vogels 72)

Nationalen
1.8. Uytdenhouwen 64) 2.R. Schreurs 89) 3.R. Hamaekers 96) 4.D. Bleukx 97)

Experten
1'D. Zels 34)

Senioren
1.L. Heselmans32 (17x0) 2.Ph Dekens 32 (14x0) 3.L. Puteys 44) 4.Ph. Van der Haegen 46)
5.P. Vanoppen 47) 6.W. Van Zanten 53) 7 .C. Op de Locht 67) 8.E. Paumen 1 14 (2x0 5x1)
9.E. MeisenlI4 (2x0 lxl)

CAROOL



Verslag Trial Maaskant te Bierbeek op 9-1I-2003 door Carool.

Debutanten strijden om elk puntje
Trial Maaskant had voor haar tweede proef van het Limburgs kampioenschap gekozen voor
de wedstrijd in Bierbeek. De club van Leuven had deze georganiseerd en zoals steeds was dit
weer dik in orde. De groeve bied niet zo veel variatie, maar toch slagen de heren non-
stopbouwers er telkens in om mooie proeven te maken.

Debutanten

De sterk bezette debutantenklasse gaf een mooi beeld van hoe spannend trial wel kan zijn.
Het puntentotaal loopt maar met mondjesmaat op, en dit bewijst dat de piloten erg aan elkaar
gewaagd zijn. Zo hebben we het graag en is er voor de piloten ook meer lol aan. Tussen plaats
één en vijf bedraagt het puntenverschil slechts vijf eenheden. De podiumplaats werd
ingenomen door Doyen met slechts zes strafpunten. Vijf maal een ééntje en eenmaal een twee
was zijn uitslag. De jonge Duitser Reuland maakte niet voor niets zo'n lange verplaatsing. Hij
werd mooi tweede met acht strafpunten. Op de derde plaats met tien punten de opkomende
Toon Van Baelen. Dankzq de goede coatching kon Toon nipt voor Vervoort en Erckens
blijven. Deze twee heren haalden gelijke punten, maar Gust had enkele "nulletjes" meer
gereden.

Junioren

Dat Martin nog steeds junior rijd is een doorn in het oog van meerdere mederijders. Iedereen
komt uit in de klasse die hij verkiest maar dit is de sportieve kant geen eer aandoen. In een
hogere klasse zou deze piloot ook niet misstaan. Janssen werd mooi tweede, voor Maaskanter
Culvers. Geusens kwam terug in de running na een tijd op non-aktief te hebben gestaan.
Hensen reed enkele vijfpunters teveel maar maakte toch een goede beurt.

1\ationalen

Er moet nog terdege rekening gehouden worden met Luc Cardinaels. De leeftijd, maar ook de
souplesse, inzicht in de proeven en konditie is er nog steeds. Ruim voor Uytdenhouwen op de
eerste plaats. Dan volgen en hele reeks TCL piloten, die het voordeel van de thuiswedstrijd
niet konden benutten.Schreurs kreeg het deksel op de neus na de goede beurt van vorige
wedstrijd.

ExpeÉen

Toch drie piloten aan de start. ilels was oppennachtig tegen een opkomend Duits talent.
Kregeloh wist wel de schade te beperken en eindigde met een kleine achterstand op David.
Tits komt nog een beetje wedstrijdritme te kort.

Gentlemen

Ook een sterke klasse . De heren zijnnietmeer van de jongsten maar daar zie je gedurende de



wedstrijd niets van. Als twintigers voelen ze zich dan. Na de proeven verdubbelt dit getal
enkel malen! Dekens is "de coming man" dit seizoen. Zonder blessures zal dit de te kloppen
man zijn. Hendrickx en Devisé liggen op vinkenslag. Dan komen ook weer de gevestigde
waarden zoalsPutzeys, Van Zanten, Heselmans, Baeten en dergelijke. Deze heren kunnen
allen voor uitschieters zorgen. Mooie klassestrijd in deze reeks.

Het vervolg kunnen we meemaken op 23-ll-2003 in de kiezelgroeve van Neeroeteren. Deze
wedstrijd telt mee voor het Lin burgs Kampioenschap.(3e proef) Het is ook nog steeds
mogelijk om lid te worden van Trial Maaskant en alzo mee te dingen om de titel van het
kampioenschap. Inlichtingen en inschrijvingen op de wedstrijden.

Uitslag.

Debutanten
1.D. Doyen 6)2.D. Reuland 8) 3.T. Van Baelen 10) 4.G. Vervoort 11(28x0) 5.B. Erkens 11
(23x0) 6.K. Reuland 18) 7.X. Van den Broeck 21) 8. G. Matheussen 27) 9.A. Van den Eynde
31) 10.E. Meisen 35) 11.G. Smets 37) 12.K. Cremers 38) 13.K. Machiels 45) 14.Ph. Smets
a7Q4x0) 15.M. Goes 47(12x0) 16.F. Notaers 52) 17.J. Van de Weyer 5S) 18.F. Nijssen 79)
19.G. Erkens 86)

Junioren
1.S. Martin 20) 2.M. Janssen 30) 3.M. Culvers 39) 4.S. Geussens 46) 5.8. Hensen 58) 6.F.
Wans 63) I .J. Van de Ven 69) 8. G. Steevens 70) 9.D. Vogels 72)

Nationalen
1.L. Cardinaels 44) 2.B. Uy'tdenhouwen 56) 3.R. Beersaerts 66) 4.R. Smits 77) 5.A. Dewaele
80) 6.8. Berckmoes 97) 7.D. Nijs 100) 8.R. Schreurs 117)

Experfen
1 .D. Zels 34) 2.C. Kregeloh 45) 3 .M. Tits 75)

Gentlemen

1.Ph. Dekens 19) 2.X. Hendrickx24) 3.B. Devisé 26) 4.P. Vanoppen 35) 5.W. YanZanten
44(12x0) 6.L. Heselmans 44(9x0)7.L.Putzeys47) 8.C. Baeten 53) 9.R. Hamaekers 65) 10.C.
Op de LochtT6)



Verslag Trial Maaskant te Neeroeteren op 23-11-2003 door CAROOL.

ZeIs oppermachtig in de Neeroeterse kiezelgroeve.

Afgelopen wedstrijd waÍen de trialisten van Maaskant op uitnodiging van MC Neeroeteren te
gast in de kiezelgroeve aldaar. Bij het begin van de wedstrijd waren de weergoden hen
ongunstig gezind, want de regen viel met bakken uit de lucht. Naargelang de wedstrijd
vorderde trokken de wolken op en kregen we zelfs een flauw zonnetje te zien. De nonstops
waren ondertussen wel veranderd van ondergrond maar dat is iets waar de rechtgeaarde
trialist wel weg mee weet. Eric en Karel, non-stopbouwers van dienst, hadden hier wel
rekening mee gehouden en bewijzen hiermee dat ze zeker op de goede weg zijn.

Junioren

Nieuwkomer Lenders heeft het vak wellicht op een andere lokatie geleerd want om zo maaf
bij de eerste wedstrijd Culvers te verslaan vergt enige voorbereiding. Weliswaar is de
punte'rkloof maar vijf eenheden, het kan toch tellen. Op plaats drie zien we Jan Van de Ven
pronken. Op een van de voorgaande wedstrijden sprak Jan nog van te stoppen met trial
wegens een slechte knie, maar loor deze podiumplaats zal de prjn wel verminderen, hopen
we.Wans streed ook dapper mee voor een podiumplaats maaÍ moest met amper vier puntjes
meer, vrede nemen met plaats vier. Deze plaats werd gedeeld met de buiten klassement
rijdende Geusens.

Nationalen.

Aan Luc Cardinaels valt niet te tomen. Net als vorige wedstrijd werd Luc op afdoende wijze
de winnaar. Voor plaats twee was het heel wat spannender. Leers en Uytdenhouwen hadden
het wel degelijk met elkaar aan de stok. De eerste twee ronden stond Bart nog nipt aan de
leiding. Ronde drie kwam Francis enkele punten korterbij en in de laatste ronde kwamen ze
op een gelijkstand uit. De "nullen" brachten geen uitkomst en zodoende moest men met de
"eentjes" de stand berekenen. Hier kreeg onze Nederlandse vriend de voorrang door met
zeventegen zes te eindigen. Vele strafpunten verder zien we de heren Bleukx en Schreurs,
maar deze komen beiden uit de juniorenklasse, wat hun hogere score rechtvaardigd. Hun tijd
komt nog!

Experten.

Gewoonlijk zljnZels en Pletinckx erg aan elkaar gewaagd. Bovendien is Neeroeteren een van
de favoriete terreinen van Pletiirckx. Mede hierom maakte hij de verre verplaatsing. Jammer
voor Yves maar David is een klasse sterker geworden. Met bijna het dubbele van de
strafpunten kon Pletinckx weliswaar de tweede plaats veroveren, Tits was helemaal niet ver
achter hem! Het scheelde maar vijf strafpuntjes.Mogelijk moet Yves dit aankomende talent
iets meer in de gaten gaan houden. Als de Sint, voor Maarten nu eens heel gunstig gezind
was, zouden volgende keer de rollen wel eens kunnen omgedraaid worden.(model 2004 is
aangekomen, Guy)

Debutanten.



Een hele meute moedigen nam de start in de beginnersklasse. Vervoort steekt er met met kop
en schouders bovenuit. Toch opgepast geblazen voor de familie Reuland. Zoon Dennis en pa
Karl vervolledigden het podium. Put en de kleine Van Baelen waren ook nooit ver uit de
buurt van het podium. Mooie slrijd in deze aanvangsklasse.

Senioren.

Ook een behoorlijk aarÍaldeelnemers bij de Gentlemenklasse. Wegens gebrek aan
trainingsmogelijkheden kwam ex-nationaal Devisé overgewaaid naar deze klasse. Dat "het"
er nog steeds inzit ondanks de trainingen, bewijst hij met een klinkende overwinning. Dekens
had een iets mindergoede eerste ronde en dat speelde hem parten bij de einduitslag.
Heselmans is ook goed op dreef en bezette de laagste podiumplaats. Ondergetekende liet in
non-stop vijf van de laatste ronde de motor afslaan en inkasseerde een duurbetaalde
"vijfpunter" die hem terugsloeg naar plaats vier. Boezemvrienden Putzeys en Van Zanten
reden beiden hetzelfde aantal strafpunten zodat de groene tafel moest beslissen via de nullen.
Ditmaal was Willem de gelukkige met eentje meeÍ. Als ex-nationaal hadden we wel meer
verwacht van Hamaekers; de excuses waÍen nochtans goed verzonnen, maar ongeloofivaardig

De vierde proef voor het Limburgs Kampioenschap zal over de grenzen verreden worden. Op
7-12-2003 zaI de "Nikolaustrial" plaatshebben te Gressenich (Dtsl) Opgepast voor de
gliihwein en de wurst mit kartoffelen !

CAROOL

UITSLAGEN

Debutanten
1.G. Vervoort 5) 2.D. Reuland 8) 3.K Reuland 12) 4.S. Put 15) 5.T. Van Baelen 16) 6.K.
Machiels 20) 7.N. Martens 23) 8.W. Van den Broeck 24) 9.P. Nelissen 26) 10.G. Matheussen
32) 11.G. Smets 38) 12.M. Goes 40) 13.K. Wilms 69)

Junioren
1.Y. Lenders22) 2.M. Cqverc27) 3.J. van de ven 30) 4. F. Wans 34) 5.B. Hensen 48)
6.D. Vogels 53)
BK. S. Geusens 34)

Nationalen
1.L. Cardinaels2T) 2.F. Leers 33(16x0 7xl) 3.B. Uytdenhouwen 33(16x0 6x1)
4.D. Bleukx 64) 5.R. Schreurs 73)

Experten
1.D. Zels 23)2.Y. Pletinckx 45)3. M. Tits 50)

Senioren
1.8. Devisé 8) 2.Ph. Dekens l/,) 3. L. Heselmans 18) 4. C. Baeten 21) 5.W. YanZarften23
(19x0) 6.L.Putzeys 23(18x0) 7.R. Hamaekers 38) 8.E. Meisen 59) 9.J. van de ven 82)
10.K. Cremers 85)
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Na dc tunrullucur$ $trrrl is h$t
drrn zo rcr'. 'I'rinl Maaskant is e r
opnicurr hlaar voor, Nccnr lret
\rln ons lan hct zal tvcer ern
prachlig trial,jaar n.ortlcn!

llcrsl elr ltliral is c:ert tlankrrrxrtrlir:
iricr op zrln plaals. l.uc etr Salxinrr
hebberr lrrrrr lulrrit gcrrrrntcn cu
sl(rirllcll n:r elil scizocn bij ,le clrrb.
Wr: tr riie n ltun llcrlarrLen r r;or lrrrt
r clc tc-rk cn lr jd rlic ze in trral
Miraskanl irclrltrr gcirrr e stcerd
I.alcn re rrxxal nrct ycrÉ[:let] Lht
SaLrrirrit cn l.trc. trcl zrr als rler relc
eorttrolciLts. bou\rcls. allrrckers.
1r:tirtr slcrlcn si atrtlcrctr clic e en
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lratrcljc toc:;tckrll, Jil (rp gcllcel
rr r.1tr rllruc lrasi: cLrcul

\/,r,t lrr'l tttLrttr, :(./r\\lt /lltt \.t Ittel
lllcerr rcritrtdcrjrrgur iri ilc iirrirri.t-
-leilttrl ';rrr lrct l1\'illitil ( t,rk /tllr
er qcn pirar lirtnrc hotructs. Llic
irill.lcstarl cl,xll clkcle r'rvitrclt Í()l-
{cii. ons \\ccr gaatt rrlilzlctt vitn
ptrrdtlrgc rroit-stops.

i)c lrlrhlcntcn li)ct dc ilnltrolculs
zLrllcn ritct cen nierrrr s\stccut \\\x-
rlcn rlrgclost Zo lan ltel ziln dat.ji.1

als pil991 ()r)k con Lcor ln()ct colr-
lrolotcrr. nraar rndictr rrt tillcn rlal
uc;rls clLrb onzc cigur ucclstrijilen
kLurnen blijren ini irlrtcu uullcn,,rc
allerr ccit stccn{.je nrrrlr:rr bijiirir-
8rI

Edito

Nieuw ditjaar is ook het club-
blad. Het eersto oxemplaar
heb le nu in je handen. Maar
waarom een clubblad, waag
je je misrchien af.

Allereerst om veÍslag uit te
brengen van het reilen en zei-
len van Trial Maaskant. Op
die manier kunnen we onze
club en de leden $rat meer bij
elkaar btengen en zo de club-
Efcer verhogen.

Als vaste Íubriek zal ie de
uitslEg en een verslag van de
laatste wedstriid aantrefÍen.
Speciaal voor beginners zal
Br uiteíst handige informatie
over rij- en oefên techniêken
ln staan, waar ook de ervaren
piloot nog wat van kan opste-
ken. Later krrnnen we ook
technische info plaatsen, be-
Ëchrirving van nieuwe model-
len, relfs een goede mop of
Ben krui$rvoordÍaadsê1.

Als je zelf of iemand in je
kennissenkring kent die een
biidrage kan en wil leveren
voor het clubblad is hil of zij
lneef dan welkom op dê Íe-
dactie,



van de
voorzitter

De redactie had hier
graag een woordje
van de voorzitter
kunnen plaatsen,
maar helaas werd
Luc Uytdenhouwen in
het ziekenhuis opge-
nomen.

We wensen hem van
hieruit het allerbeste
en hopen dat hij snel
weer aan de betere
hand mag zijn.

in La Sreuse

fl-ut7
In 1976 stichtten twee ge-
passioncerdr molorlieÍhehbers
Jean Frangois Neyraurl en
Franqois Sen'os, motoclub ATC
Saint Christophe. Door het
creëren van do 'euatre Jours de
la Creuse" slaagdc ze cr in om cen
trial te organlscren die elk jaar
meer dan 300 piloten uiÍ heel
Europa near SardenÍ in de Creuse
weet te lokken.

Vier jaar na het onstaan tan hun
mtitoclub, organise,erde A.'1.C.
Saint Clristophe, de liranse manche
yan het wercldkampioenschap Trial.
Ilet rvas toen dal men zich al\loeg
olrren nog iets meer kon aanbieden.
Eigcnliik ku'am het geniale idee van
.lcan-Frangois Neyraud: Creeer een
Creusois atrltrirord rrp dc Sir jotrrs
d'lrcosse. l)e eerslc erralre .lorrrs
ruerd geretlen in 1981. In die tiid
\\as trial uereluijd aan *,,,,
rerulutie bezig en rle trvee stichters

vrerdangse borenal ecn l.edstriicl
nrrrcl zijn \i)()r (lc lnirsril." Ircl inrrc,rt
l'rangois Senrrs zich 'Ltt z.íjn de
rchtc glolc namert notrrt naar dt,
Creuse gekomen. Maar dat doet er
niet toe, de laatste .jaren waren er
nreer dan 300 piloten... en dat is
\'tlor de orplanisatoren he.t
belangrijkste.

En de Quatre jours, dat is cle max!
Ijen nrix van goed humeur.
vakuntie. ,r, *rr "u tusscn tle
prachtrge rveidse inletzones en
pcrlL'ut gch()u\\dc n(nl-5tops I)c
absolrrtc r rr.jheirl r ijt rcrselrrllcrrrle
cat'gorieën en de mo6lclijkheid om
een lplaisance) ol tuee nxrtles te
rijden.

Dus doe zoals de anderen, plant je
tent ofjc caravan op de rvei bi1 het
nlceÍ \ iill Masiltanp.eir.. lirlrp cen
Íles rri.jn. t'cn lirarrs Irru,d cn
vertrek de thrg nadien .s 

ntorgens
vroeg voor een Élansr: d"g
trialplezier. En als je,s avonds
terugkornt, neem.je ecn duik in het
hecrlijke u,atcr van hct meer en
geniet na '"an die tàntastisohe &rg
en ran je wijnl

tVoordie
0s ilaaskant

asdh
a

;- '-\ 
'

.--! loulowe\at--r_ 
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droomcle 0\'eÍ een hoogstaande
trialwedslrijd. " Iotdat ik op een dag.
in 1985-86 een groepje piloten
tegenlu'am die een hapje aan het
eten warc:n ergens op een opein
plaats in het nidden \au de tour.
l)aar hcb ik begrepen tlat rle

,,i

rr.drld
a

zesde plaats bii cat. Seniijr
J. Ook P. Dekehs reed in
deze cat. maái náàtntëte
non-stops oemist en ein-
cligde in het middenveld.
Maarten Tits werd vierde bij
sen.2 Plaisance. David Zels
eindigcle derde biJ Senior 2.
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ilon-stoI

t. In Íegenstelling met de mccste
r andere spoden gast heÍ in de
,: trialsport nu eens niet om de

m€esle puntcn in dc snclst
. mogclijkc tiirl. Hct parcour
, bestaaÍ meestal uit I non-stops
. di. in votgorde nroeten gereden
' rvorden. Tijrlens de tedstrijd

'rrorden dc non-rtops { maal
lercden tijdens cen tijdsparme
r'an (mecsÍal) .l uren,

()m zontler stratpuntcn een non-
stop te bccindigcn rnoct de piloot
hct rrxrropgcstgldc traleol bcrijdcn
zond!'r nret onr hct cvcn u,elk
liohaanrstlcel steun tc zrcken aan
dotl vast obslakel in de ntl.r-sltip.
Mecslal 5pgtr.tr \\c van eon \.oc[
aarr rlc grond zottcn" cloch rnel ecn

hand cen hxnr r.astgriipcu lrrrdt
ook aarzicn als ccn lirut.

()p hct tcken I'an dc controlour
rordt do non-stop gcnomcn. l)c
controlqrrr rtilgt hct trajcot tncl
argusogen. cn knipr bii het
lrcéintligen dc stralrunten ut ele

koltrolckaart gaande rrun 0 trÍ I0.

Wc gebruiken de trlllciele tloor cle

llMIS opgcstcrlde regcls m.b.t. I.re1

Iockennetr van r{e stralirunten.
lilkel op het vlak van de
stralprurten r oor ti jdsot.orschri.j_

rlirrgetr rrrirkctt \\ c ccn rll_
zoudering. l.irentuele straliruiten
hiemxrr ztrllen door de kocrs_
dircctcur rritir tle rvodstijd rvorcien

rrrtcgedeeltl cn kururcn get,i jzigd

uordr:n tijdcns hct vcrltrp van clc

rvc.lstrrjd.

.llcn parltjc ol'eeu lint dat de zurc
albakcrrl brekcn (het losmakerr
van ecn prjl zal niet tot ccn
straÍpr,urt lcider.r).

.I)c nrotorllets beschri.jll een
pesLrtcrr lus err krrrsl tJaarlril 71.;p
crgen sp()or.

.l)e 2 vocten op de grond plaatsen
aalr dczcllclc kanl van de
nt0torficts.

.l ÍrrlP run huitcltal (rtt\iltg.cn.

.i)c prloot of zi.jn bcgeleitler
rvilzigen do moeilijkheicl van de
scctie.

.llct r.r'cigcren om een sectic oier
tc steken rra door dc kontroleur
ran cle zone to r.vcrden vcnvittigd.

"t'-1oq steerls qeew voeI. qezeL,

StrnfpunÍcn;

Per nrct op de giorrtl. op cen
olemcnt olop eer.r hindentis:

- lpimt

Por txrdersteuning met een dcd
val het liohaam olt ccn clemont
ol'ccn h:inclcmis

= lpunt

Pcr \ltlslan(l ill(.1 (rtrlc,stcnniltu
\:u) c('tr decl Ii,n .lu ltt,,l,,r,,l, ccit
cl(-nl(-rlt,)l cclt lrin.lcmis

- lpunt

l)cze straÍpunten kluuren rl.onlen
opgeteld tot sen nra)iirnulD vilr l
puntcn.

Mislukking:

Wordt bcstrall ntet j pLintenj

.llet i'r4rvillig ot onr.r4r.r,ilfig
achtenraarts bervegen.

.lrcn poortjc nrisscn in hot trajeot
opgolegd aan do catcgorrc.

.llurten tle aÍbakening van de
z0r1e gaan.

.[ Iet stilleggc:n vtln dc nlotor nlct
dc ontljr51g.u11i1g larl ecn voet.
hct liclmanr ol-dc niotorfiets.

Let op!
Elke organisatie heeft het
rectlt van deze regels af te
wijken. Zo kan een wedstrijd
die door een andeÍe club gá-
organiseerd worden een an_
deÍe systeem voor de straf-
puntentoekenning hanteren.
Let er daarom op dat je als
piloot de regeh van de orga_
nisatie kent en je er nàar
gedraagt.

ln uiEonderlijke gevallen kan
de organisalie ook een non-
stop wiízigen na de (meestal
eerste) Íonde. Daarom is het
belangrijk dat je vóór je een
non-stop inrijd, een kijkje
gaat nemen. Als er zo'n 50
piloten door een non-stop zijn
gereden kan die er trouwens
behoorlijk anders bij liggen.

En tenslotte: Elke piloot ver-
klaard zich door zijn inschrii-ÁrddÍq.ztcn oooa ajn inschrt-
vrng Ëkkoord met de beslis-
sing van de kontroleur, en
aanvaard zin beoordeling
zonder mopperenl!l!l

)



Rennersprofiel
Trial.mag,dan wel geen groepssport zijn, het is goed om erkaar wat beter te reren kennen. Ars je bij,
voorbeeld een trainingsPartner zoekt, ol je hebt een lechnische vraag over je motor, een andere pilool
kan jou misschien wel helpen.Daarom plaalsen we ln elk clubblad enkele piláten in r'r.t ,".r.q..

Naam: David Zels

Geb.datum:271811984

ÍêleÍoon: 0111571521

Adres: E,Staintonstraat 82
3550 Heusden-Zolder

CategoÍie: Expert Motor: Beta Rev3

Naam: Bart Hensen

Oêb.datum: 251611989

Telefoon: 0891246902

Adres: Lieven vrouwstraat 72
3600 Genk

CategoÍie: Junior Motor: Beta Rev3

Naam: Dimmy Bleukx

ceb.datum: 251211986

TeleÍoon: 08')1380224

Adres: Weemesmeerslraat Z0
3600 Gr:nk

Categorie: Nalionaal Motor: Montesa 315R

Naam: Maarten Tlls

cèb.datum: 101711985

Telefoor: 089501 37ï

Adr€s: 0ude Nederbaan 15

3730 Hoeselt

CategoÍie: txpert motor: Montesa 3l5R



Iim[ur0s
kamiloenschaR

VZW Maaskant organiseerÍ
ell< jaar een tiental trial-
wedstrijrlen in het kader van
hel Limburgs l<nmpioenschap.
HeÍ seizoen loopt van oktobcr
tot juni.

()rn deel te kunncrl rlcnlen aan
lrcl I inrlirrrgs Ktrrttpri'errsclrrrI is
hc.t ierstandig -je als pilorÍ in te
sr:lrrijven trij VZV/ 'l'rial Maas-
kant. .lg 1,1n1 .je op elk ilr()lneltt
rln het seizoen lid nraken. cioch

.1e doet dit bi.l r,oorkeLu rijdens de
cerstc rvedstrijd op het sccreta-
riaa1. Ílet lidgeld lrdraaur 5t)
lrrro In deze som is het
clubblad. de orgali5slie 1nn ds
uodstri.jdcn, tle vaste kosten
zoals de rcrzckcring aan dcr.clcn.
de brandstof cn vcrzr,kerilg van
de leep inbcgrcpen. De tleehrame
prijs aan een n.c.dstrijcl hedraaqt
It) litro uxrr leden en 15 liLuo
rtnr niet lcclcrr

Voor al dcze u'etlstrijtlcn doct
'l rial Maaskant esn beroc,p 0p
uijrlilligcrs. Z()\\el dc bouuers.
de controleurs als de menserr vatr
hct secretarilat etr de redactie ian
het clubtrlad en trntlore mcnserr
birrr-ren de orgnnisatie, doen dtt
op vrijn rllige basis. ller is enkcl
tlankzij deze nrcnsen dat 'lrial
Maaskant hct Limtrurgs kam-
l\ioclrstltnlr krr l,lijr.,rr,rrËrrni-
seren. We zijn dan ook steccls op
zoek naar mensen die een van
deze takcn op zich l illen nerncn.

Vooral cortlrolcurs blekeu het
algelopen jaar rnirihjk te vinden
te zijn. I)aaronr rlcrd op de

laarli jksc lcdenvergaderiug voor-
gcstelcl en grrcdgckerrd om elkc

uc'tlstrijd aan z()\\el dc bouncrs
als dc utxrtrolerrrs l0 l.luro re

gevcn. llet llesluur bctretul tlcze
Irslissing. nraar verzoent zich
rnet dit democratisch gcnurncn

besluit. IIet bostrrul u'enst eclrter
eclr opr()cp docn om hct cí]ijctiel'
uitlrtalcu van dre l0 i,.uro enkel
in norllgevallcn t()e te passen.

lVÍensen die hLur taak lrijr.l.illig
()pnenlelt, latcn zien da1 Iriul
Maaskanl ook hun club is en dat
ze cen hart hebben voor hun
spoÍ. ( )ok zij zullen op l.ret einde
vtut hct ssizocn hienoot een
beloning ontvangell en zullen
gratis nlogen deelnemen aan tle
barberlre.

Wedstrijdre$lement
Bij ieder sp€l en elke spoÍt zijn er reglementen. Deze reqels dienen
om het vêrloop van Ëen wedstrijd op een ordentel4ke minier te
laten verlopen. Zj dre de regels aan hun laarzen ljppen schaden
club, hun konkurrenten en vooral zichzelÍ,
0m een juiste uitslag te bekomen is het belangrijk dat de regels
streng worden toegepast. 0p het niet naleven ván het regleáent
slaàn zwar€ sanl(ies gaande van 50 stràÍpunten tot de uitsluitíng.

.Ue motoren mogen enkel van erkende trialbanden voorzien zijn.

.Het dragen van een helm en triallaazen is verplicht,

'Men kan zich inschrijven tot:1 lu30 op het secretariaatr
. Elke piloot kiest een categorie die past bij zrln mogelilkheden.
.Op hêt teriein past Ëlkêen zijn snelheld ilan'zodaihígeen gevaar
vormt voor toeschouwers Ën andere píleten, I i

.Íjet is ten strengste Íerboden te rijden buíten het tr.ialterrejn.

.Tijdens de oefening is het verboden g.m 
1n 

de non_stops te rijden.
.0e 

Riloten $1d:1 vêrzocht om uiterlijk 1 0 mínuten voor aanvang
van de wêdstrÍjd zich aan te bieden in het rennenleyaÍtier,

.De wedstrijd vangt aan om lZ.00u en zal eindigen om 16.00u,
tenzij anders vermeld.

.leder wacht bij een non-stop zrjn beurt af.

.De non-siops dienen ín de juiste volgorde bereden te worden,

.l-let is verboden de non+tops meerdere malen na elkaàr te

.Na het beëindigen van etkË ronde diËnt de piloot zjjn:kaart af te
g€ven op het secretariaat

.Piloten die hun wedstrijdkaart verliezen worden automatisch uit de
wedstrijd genomen,

.ï{lachten kunnen €nkel worden voorgelegd na de wedstnjd bij de
koersdirecteur,

.Het is verboden vuil achter te laten,op het tenein of op de parhing.

.Wees steeds beleeÍd tegenover de kontroleurs. Zj staan er om u
toe te laten uw g€liefkoosde hobby te beoefenen.
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0ldtimar 2fil0 ;li-lÏ'ï,ïl il,',]:ï :ï lïif Bestuurs-

Nalr .i*rnrli.iksc gervoonte orga-
niseenlc Éddy Z*ls hljgeslann
door f*lmllie cn rricndcn een

oltliimer triul. Dezc rond plnatr
op 26 reptember op de Hoorns-
bergdam.

usrgailBrinu

20/r0

Van l]aclcn u,srd heslist in hc1

rrrordccl van Nickl Maícns ltel

maar l5 stratïuntcn optekencn.

Van Baclcn maaktc er tu ce mccr.

Iitr.j de klassc ltarttlo l rophy stcldc

Marc Ctt\rers zijn klnsen op dc

llc'kerorenvimring r.cilig door nrct

slcelrts zcrcn strrli.rrnlcrr tc rri:t-

ncn. Vader en zoon l)ovcn haaldc

ccn respectict'eli.jk rlcr,lc en Vi.tlilc

plaats.

lli.j dc raudonncurs lverd dc striiil
of hct mes r,an de snctlc gercdcn.
( ict'tr etrl'clc str irl\nt lt \ In!r dc \1 I n-

níur, nllnmcr trieer ctr drie clke

ócn r.oetje, nun.rnle[ r'ict t*ec
stralprrntcn cn ga zo nra&r d()(tr.

l,uoierr l'utzcrs cindigdc voor de

Maaskant hct hoogstc in hct klas-

serricnt. Slcohts l5 stralpunten.

maar dit rva,s toch rnaar t'olclocttde

\'()or een l-5de plazrts. Willern Van

/,antoli ntaakt€ 2tl shafpuntcn crr

debutunt I )onrinrtluc Vogels dcerl

hct niet slcclrt dtrrr nrel 47 stral-

I'ttrrtctt zi.ilt ('nlrcc [r'lt]irkcn itt

rlc,ze hogcte categoric.

Ilij de Juniors 1in Iltlslain t'an ccn

mr.rcilijkcr nireau dan bij de

Maaskant) rvaagden clnc piloten

1an on/e olub hun gc1uk. 1,uc

l lL:sclrnans cindigtlc als coÍstc vall

,lcuc.lrrc rrrcl l'.) slrirl'prrnlcrr irr

rlczc tccLurisch zcor n-rociiijko

u,ctlstriid. Vlak aclrtcr hcnr kuam

Rob Sclrrcurs mel 9i straÍpun!,cn.

gcrolgtl door llart llcnscn tnct 96

stralpuntetr

ln café 't Groenewoud in Lann-
l<cn krvam hct hestuur samen
om cnkele richtl(jncn voor hct
volgenrle seizocn vast te leggcn.

i)* tinancièle locstanrl van cJe club
is gcronci. lir stlal geltl t4. {g
rckenrng. lr)ilar or.lrc jcep is ook
gctrn r:otL* jg lsrcn lrctchoretr. ./o-
lang cchter hct jecpjc ziin laak
kan blr.jrcn voll)rcngen llsrd tloor
hct besturlr besloten altc zien ran
tle aarrkqrp ran errn andcrc jccp.

Ilct beshrit rxrr controlcurs crr

bouu'crs 1e gaan betalen zal een

crtra last zijn qr dc rnkourslcl
van c1c club. l)aatrlrr. rrerd lrcslo-

ten olrl hc1 liclgcld te rerhogcn.
IIet dcclnanrcrgcicl aan clc rrctl-
strijd zal rrxrt rlc letlcrr hctzcllilc
blijvcn als dc trrigc.laren

Iudrcn er \ooí ccrl *eclstnjtl loch
nog oon tokttrt aan krrrttttrlcrrrs
$ord1 vaslgcstcltl. dan zal cr on-

tlcr dc filotcn eeu trckking pllats
vinden. l)e iriloot thc gelrokken-
ri'ordt zal vtxrr tlic dag moctcn

contrrlcren hrdren hij rlt $ciqert
zal hij uitgr:sLttett uotden rrror
het kiasscnrctrt. lndicn de |ilool
zr'1n laak t4r zich neemt krijgt hrj

op he1 ciude ran hct seiztrn rrxrr
dic rvcdstrilrl het gcnricltleldc van

zi.jn behaaldc punlrrn.

I lct vrlorstcl ran ccn olubblatl rul

tc gelcn ncrd yrsrtrrd'outhaald.

Mecr clan 50 oudo trtalmokrrcn

blqnkeu in het mtnie najaatszorr-

nct-1c. Voor tle beztteker cctr

unickc kang om clc grott lcrschej-

denhcirl lussen dc lcrschtllemle
nrrrkrtur tc rirnschrrLnt,cn.

Bilstain

GhallsnUs

4ds manchs

rg/t0
Ecn prachtlg herfsfzonnctjc in
Bilstain op de .lde mnnchc lrn
de Chnllenge, Nog óón manchc

te garm on de bckcrs kunnen

overhandigd rlorden. Of Trial
Maaskant sprahc knn makcn
op het blinkend Inetaal nctcn
rvc pns op l6/l I rvant llnn lroftlt
dc laatste rvedstriirl gcrcrlcn"

Vcel likrti.rn aatr de statt cn clank-

zil hct gocdc necr lrijna gccn

schuif: op valpadrlcn: rlus nict tc

lang wachtcn aan dc non"stops.

Bij dc clehLrtanten tnoe pilotcn

tan de Maaskant cn rlan otrk nng
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l)e kostetr hictrau ztillen l'cpcrkl

bli.p,crr. I let lxrstutr rind lrct ccn

gtted nudrlcl ont dc etltnnlulie'lt-

tic tussen lcden cn bcstittLr cn tle

lcden ondorling to \crbetcren

()1r dc agcnda stttttd trok ile

kllolrt r.an l{l)MC llilstain drt ct

zrrrdriiders iondriiden op rle al-

d;r.r J,'rrt ottzc tlttlr gc,rrsillli-

sccrdc ucdstrijtiell. Ii zÍrl v()oÍ-

tarnll strclll.lcr \\ oIdcn opgctrcrlgr

lll)MC iltlstlrrn uil intnicrs tlat

iedcrcen betaakll OLtdcrs tllc t.tlcl

hrn kin.leren ktttllc:n ga{ll
claarotn best ccrst lltrgs trns sc-

crctariaat. Wc kuttnol rlatr ocn

s|eciale rcgclillg trellcn hr het

rcrlengdc hicn.nco *erd ltxlrgc-
sleld rltr allc ledctr vart trial
Maaskant te rotlrzien \iin ccl)

stickcr mct nailntl ell klasseutent

(klcur), die op de tllttor tlictll le

u ordcn aattgelrraclrt.

l)c organisatic van tle ccrste

clubtrill in llilstarn stolld (xrk ()P

llet prr)gj'tliltlnil (irn Slcgcts en

Marc CLtl'r crs zullcn bilgcstaarr-

dtxrr Cluis O| d l.oel'rl zatertlas

lrrrrr ct.rstc ltrrn-\1,'ll\ itr llrl.trrirr
ltrult eil.

Vrxrrls u'crd er tlog gesproken

olcr lttte hct ztt ltrrrt clerrtuecl

nicrnvc u crlsttijrlterrcitlclt etl an-

dcrc zakctt tlic nict de hrxrgslc

prirrrteit rcrdiutctt. Iioncl half cll'

u erd tlc vcrgailcrirtg algelrlazen

zrrlrut';ig. lllctctt Cartrrl. Sabri-

rrrr Coppiete-ts- Cutrr:rs Marc.

l)eokcrs .lcan. .11'. Mia 1,cls

iti'/s/: i Jr ldctrltotlrl en Ltto

IrtUtï
Op hct internca is hecl vecl

informatie tc rinden orer trial,
Dc mecstc clubs, de bcltendc
pikrlen, de verkoPers.., alle-
msal hebhen ze hct internet
ontdckt.

()ngctr.rijlbld de bckonclstc ran

allcmaal is 'llials Aotrorr. llicr

r,rnd je biina allcs wat or rtl de

rviide lreroltl gaandc ts op trirl-
gcbictl. .lc kuut zc berciLen op

\'v4\rtuv.tíi 8lS. C0. Uk

l)ichter bii huis is cr de sitc van

lriulclLrlr I ct'rett llcl rrtlrc- ts

w,{u/.triÉlËluLrleuven bÊ. Iien

- rt.rrllte t;ut h,'c

*\l 
", 

ccrr );rc \i'irr 
.uer)Ë trrÀ ó eltrl' er tttl. lrttl

"ffi /i(n. K()rltrru (rl)

re i-it l)r,r( lrlls \\ ! rksruL
r,'r' .leze clul'.

IIcel itrlitrmrrtlct ltli[ll \\Jl llllil-
der titai onl\vollcll is dc site

\,rrrr.t,lv.bËlqlEntl'ial.be I hursha-

vrl.i \ou clezc site is (Xlst- cn

West-Vluatrrlcrett. ,lr; vind er de

uilslagL van dc (\rcn lilaudtris'

,,1;1i11 trt)k die lan rlc rvctlstrijdcn

vau tlc llMll etr tlc kalcntlcr rrn
cL: Maasktttt

i )c Ncclur l,rrr,l.( \ llt'lr(idl ilr

Ilaarlr stcken cr nrct kop en l)ek

lr'rcrt ttil. Itczoch

lrrgr srlc,'p http# t' . .''-
hrr-l,raailo neri i .* i
,lrrtt trcul lf \\itl \\L' 'Of ïr*'
hccloclr'tt.

I)an clc taalgtcns 11191. ()P

w,rvw.rdmchilstain.he ktinrer
\rc ollcs t|] \\ cloÍt komcn ttr er het

lencill. ()(\k roitr .lc ttitsltrg rau

clc Challengc kutt -jc er lerccht.

I)c làhrikanten vatt dt: trialnroto-

rcn hchben wurzcllisprckcnd ook

allcruaal ccu stck oP hct ntrl l

Surlnaat:
!r!'\\{'v.ll ÊtÊm otor. cr:rlr

ellwv.qasqa6mDtOs Ês/
lutuw.gasga6.cam (usA)
r\,'\À,\Y. n'ro nte I awell. cc'rn
tÀ,1r\,1/v. u s montes 8.co m (LJ ÊA)
r/vww. s h e ÍcÈ-m 01Ë. r:O m

'lriai Miraskar.rt zal biruienkorl
ook haar ecÍste slapPÈn op hert llct

gaan l-cltcn. Wc hou.leu jc oP dc

lroogtcl

Ílieuw lll
Na Freddl' Nijs' die al enkele
rvocnsdagen met de nicurve Beta
trialmotor krvam Pronken, rvas

het afgekrpen *oensdag dc

beuÍ aan Patrlck van Motor-
huis ThiJs,

l estritios drxrr enkclc, I'an tle aan-

ue/iFc piloten be\estigdc rirrt

Monlesa nog velen kau bekorctt.

Al zcrcn jaar dezelliic rlotor'
Maar tooh clk iaar opuicuw lcr-
rasscnd. Alle inlir orcr do nicurvc

N4()nllr:ia rntdcl 200:l vtnd je l,ii
MottirhLris'fhils iu Sint-l rurclen.

lnlornratie i.v.ru. de nicurre Ilctl.
ktrn je krilgerr brj Trrcdclv Nijsscn
ilr 'lirngcrcn ook dezc tlttrttlr
lrgeg vcel biji al op \1)rige tosts

Allcs ,,r'er cn r.txrr dc trialtttoloten
lal (ias (ias kiu.t 1c kriigcn bij
.lacobs Mokltsporl in (iccl.



Eszocht:

Isrrslnon
Alle gemotorlseerde sporten
rvordcn op dit ogenblik door een
resem problemen geteisterd
rvaardoor deze sporten nanr een
klirnaat van lllegaliteit worden
gedreven. Tot op heden werden
deze sporten door de overheirl
op stieÍ'moederlljke wijze be-
hendeltl, waardoor tle betrok-
ken l'ederafies, clubs en sport-
beoefenaars over welnig of geen
rechtszekerheid omtrent de
beoefcnlng van hun gelief-
koosde sport beschikken.

Ruimtelilke ordening legt met
hrur richtlijnen op dat motors;rcí
enkel rn recreatiegcbieden nret
een hoogstaantle inÍïaslructuur
kan beoef'ent rvorden. Maar dezc
gehieden zijn rneestal rngekleurd
in de onmiddelijke omgeving van
uoongehieelen. I)rt maakt de

inplanting in Vlaanderen prak-
tisch ormogeljk, terwij de ge-
rvestplannen u'orden aangepast.
(\rk of lrct rlak ran icelhrrlierr.
met de algemene norrnen en
richtlijnen ran Vlarem I en II-
wetgeving. wordt het beoeÍènen
van de gemotoriseerde sporten
onmogelijk gemaakt.

()m de lrcstaanszekerheid van de

gemotorise-orde sporten in de
toekomst te *aarborgen, heell tle
Vlaamse overhcid ecn inler-
kabinettenn'erkgroep samen-
gesteltl en rverden in de vijf
Vlaamse provincies subrverk-
groepen samengesteld. llet doel
ran dc tierkgroepen hestaat crin
een aantal pcrmanente en polv-
valente omlopen te sele"cteren
tt.aan'oor de notlge mimtehjke en

milieudeskundige vergunuingen
rvorden algeleverd.

Ook in ï,rmburg rvortlt hier door
de Provincrale Sportdienst aan
gen'erkt. I)e rethctie rroeg hen
r.l'aar die pennanent, polpalente

s&

vergunde rxnlopen zich situeren
en ol cl aan trial kan gedaan
u orden. I {rer hun antrvoord:

"Vorrg iaar t',eslrste de
Vlaamse Prgerrng aat Lrmhrr'g
maxtmaa -i ter.etrer mel
trainings-íacilitertcn 16êg

verankeren; dit zrln (door de
provincie LÍm*burg in ove rleg
met de ge-nreerlten gekozen)
cie ter-reinen Ín Lommel,
Neer-oeteren, Kaulille en
Cenk.

I. lomnrel h.e4 .ert verqrrr)-
ning en Ín theorie zoo daar

dus aan trial konnen worden
gedaan indien daar de nodige
voorzieningen voor zouclep
ziin, Dit kan u met de uitbater
bespreken' .laa k Vanvelthoven
O11/662414.

De gesl'"eI J<en en on.le.
zoel<en ivm een herinrichtÍng
enloí uitbreiding z.iln bezÍg
(tussen stad en provincÍe) en
ten vroeqste in 2CrO.í kan et
ver.ler uitsp.aak worden ge .

daan over welke sportt3l<l<en
en discrplÍnes er zullen ter€cht
kunnen.

Conqlusie, eve ntreel met r,rt

hate' "egel;1g [.eííer en an-
Jers,:Íwacbten.

2. Neeroete renr is vergond en
er l<an èln t,ril worqer qed-
àa,l t;tde rs, opc.1 'rgs0rrI.
lpÍo: .)ef 5. lr",lvers.

L\B)/86-1027

3. Kaulille, is nog niet
vergond, een hele proceciure
moet nog wordep cioorloperr

(ienk en Necroeteren zijn rn
Lirrrbtrrg nr')mcnlcel J* cnigu
vergtmtle plaatsen geschikt om te
trainen r,rxrr trial. l)e overheid
her,ti echter cle mogelijkheirl open
gelaten om met toestemming van
dc lokale ovcrheid, r.q. de
gel.neeïrte" op nog aldere plaatsen
trialnecistrijden te organiseren
lndien een geschikt terrein rordt
gerontlen, kunnen, als rle eigen-
aar en de gemeente akkoord gtaan.

marimtun drie rvedstrrjden per

laar lklassc 2) of rnarirnrun I

l'etlstrijd per.jaar tklassc 3)
gercdcn rr,rrtlcn. Vilor /(r rl
omloop moet er evenu'el een

milieuvergunning algerleverd
rvorclen Iir mogetr bijvrorbeeld
8cc11 u'tlningen, of' natuur-
gebreden in in de onnridtleltjk
omgeung gelegen zrjl.

Ken jr.1 r:en tenein'l Laat het ons
l'eten. Wri schrijven de cigenaar
en rle gemeente aan. Wie rveet
krijgen rve zo uat merer rariatie op
onze kalentler

en dit terrein zal pas na 2OO4
kunnen geopend worden.

-í. Cen. I'e-ft ecn voo.lopige
vergunnínq maar zal ver-
moedelilk in 2Oo.1
vergunníng l<rilgen
qemotorrseerje spor-ten
trarrrtnqsíacr lrteiten

Conclosie, a6vachten

V z.iet dat de ruim 10 iaar hard
wÉrl(en aaD oplossrnqën voor
(eze spor{en nog zal gevogd
wcrden door een aantal extra

,a"er alvorens eea goede
regelinq een Íett ís.

De Provinciale Spoitdienst zal er
echter alles 33n doen om voor
c{e gemotoriseerle spci-ten een
z-o girnstÍg mogelr 1ke €n
realistische oplossing te
bekornen.'

e€n
vool
met

-B



Be0innersinfo

Trainen

Bnchten:

.Circels en B-tiguren

.ldem masr dan aP een hellinq.

Balans:

.Herstellen rran balang met het

urtsteken van een been

.Balanceten mÈt vaorwiel

leËen een nruur oÍ 'lbstakels
.Balanceretr met voorwigil 0P

Ben rnuuí of otrstakel

FJ o n-sto ps.

.h,1aak rncreilijke non-ÍitoFs en

probeer ze Íautlcos te rilden

.Maok sinrPelere nDrl-Ëlops en

werk aarr je basis

.Bestudeer alteínatieve routes

in een ncn-str:ps en Prclreer ze

.Oelen niet voorldurend clat wat

je el goed kunt

f'Het is belangriík dat je je reali-

seerl cat een school van een

beqinner nooit een kamPioen

heËfi kunnen maken. Wat belang-

rijk is, is dal je de juiste techniek

leerl ên toepast en het belang-

rijkste is dat je begrijPt waarom

ie mislukte in een Poging een
'obrtakel 

of een sectie te overwin-

nen, en de nodige staPPen on-

derneemt om die te herstellen.

Als je daarin slaagt, moet je be-

seflen dat het niet geluk was,

maèÍ de toetá$$ing ván d€ ,iuistÈ

techniek."

ïhrer ry l"ílcltaud, veefuuldig kanpi-

oe!r van ftànArlik en Wereldanpioen

in dc nÍdden en ldteiaren 80

.Ccricentreer je oP die laken

die je er:ht maeiliik vind

.Hou het Plezant en verieerl

Meer over bochten:

Begin korte bochïies te

oeÍenen oP eÉn vlakke

andergrond. Zet een oion

(hall gerrulde Plastic lles oÍ roJ

in het midden. rutm vierkantie

van pirinnen oÍ takken oÍ wat

dan oak er c,tnheen, tcl rulm

maken dat het 1e lukt om er

rondjes in te rijden Steeds

een paar rondjes rijden

linksom en rechtsom tr:tdat het

qoed gaat Zodra het rondje

nrakkelrjk is. iets kleiner

mÈken iodÉl het nog maar nÊt

lukt ZÉ met kleine beeties het

rcndje sleeds kletner rnaken

tntdat je met hEt stuuí tegen dÈ

aanslag om het mtddelPunt

kurrt rijden Je kunt dan de

rondjes n0q iets kraPPer

maken dg':r de motor ook nog

naar binnen te kantelen.

Dere rondjes en achtjes qaan

aanmerkelijk lanqranrer dan

stapvoets, 1e staat bijna stil.

continu spelen met gas.

slippende kaPPeling en

achtertem om je balans te

h':uden. Als ie stuur tegen de

aanslaql stËat. kun 1e daar

irntners nlÊt meer mee

balanceren. rJus iul ie het wel

met je eigen qewicht en met

mQtor en rernffien fioe1en

regelern.

Elke woensdag vah 14,00 tot 17,00 kunie fomen oefenerï

leoên glratis, niet teden€ 2'50 :

oPen van 14'00 tot 17'00u

Er rnaq,niet Óp hÊt crossparcour geledgn worden

en ook nieíop. Oe itjflanken àan de vootkant van de dafi I

voor info Patrick Hensen S89/246902
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Uideo

Eón van de leden van Trial
Maaskant heclï samon mct zijn
vricnrlin hct vorig scizoen Íi.i-
dcns enkele tledstrijden video-
opnarnen gemaskt, f)cze
compilrtie-r'irleo circulecrde nl
enige tijd in het rennerspark
matr is nu \0or allc ledcn bc-
schikbaar.

l)c l'idcobatril bevat naast hcel-
tlcn van de door onze olLrb geor-
ganiseerde *eclstrrjrlen in llils-
tain 9/i eu Leuven 20/"1- or>k

liagntenten rran ecn trial georga-

niseerd op de n,erlin Meulcbeke.
VooÍs zijn er opnanles van ocn

noensdagntddag iu (ienk met
indruk*,ckkend stuuti.tork ran
I)as' lcls. t)ok zijn cr lteltlen
van clc 3de man,:he viur de
Ililstain-Challenge in het plach-
tigc domein in Aisne op l516. i)e
oldtinrcrnodstrrjd il (ienk op de

Ilorensbcrgdar.r.r levertle ook en-
kc:le nrtnic slrrrts op. Iln lcnslotte
sl'esrl)celdcn urt Iirankriik: [.es
(luiltre J()urs dc la Creuse gcre-
ilen van I I ttÍ 14 juli.

lnrkele val orve beste piloterr
zorgL'll \o()I de actie , maar ook
andcre piloten zullcn zrch her-
krrnnrrn op tlezo vicleo. Móér rlan
cen uur trialplczier rux slcchts
1t) Irurtr. l)e opbrengst gaat naaÍ

ltct clrrbblrrd

lnlir: Marc Cutlcrs 01164 ll58
ol'goet'1e naallt op aan l)atrick
van tlc kar.rtine.

Enkele beelden uit de video >>>

,...Hè1..èluunt.an..lt.,unu., 
u itgàvê vàn VZW Tri al M aaskant'

'

redaclie:adrês; Marc Cuvvers
:, _ - : :_,-. : I )c rctlireric Lan ()p puctr crrkclc u ijzc aanslrale-
Flegr$raal b4 liik gesrelJ \\Í)rJcrr \(t()r li,tt1"n 1,,.le,,e pttl'likatrc
3910 Neerpelt '

Tel, 011/6{1 158
màrc' cuyv,ers@tiscali. be

11



KATENDERS

MAASKANT

2611012003 Bilstain
0911112003 Leuven
2311112003 Neeroeteren
07/1212003 Gressenich
16/0112004 Genk
2510112004 Neeroeteren

lste proef LK start l2u
2de proef I-K stafl l2u
3de proef LK start I2u
4de proef l.K srart llu
5dc proef LK start l2u
6de proef l.K srarl l2u

W.VLAANDEREN

16/1112003 Brav I
23ll I12003 Ruóbeke / Arrnoedestraat
0711212003 Ruddervoorde / CVclóióssterrein

NATIONAAI-

09/1112003 Hvon
2311112003 Mons

BILSTAIN CHALLEIYGI]

1611112003 Challenge Trial Trophy FINALE

BAARLO

0211112003 6de BTC Clubtrial

'd

tr
F
xf
X
{jt

c

start lOu

start 10u

:.:l:::

Meer weten over de voorwaarden om te adverteren? Neem contact
op met de redactie; mitrc.cuyvers@tiscali.be

ofbel 0ll/6411s8
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De Sint is weer in het Land'
en blijkbaar is de goedheilig

man de trialsPort genegen'

Geen roede, maar twéé

trialwedstrijden krijgen we

zowàar oP ons bord bezorgd'

De eerste oP 1/12 in
Gressenich en de andere oP

l4112 in Baarlo'

De 'eemiitlichkeit' van onze

Duitsá trialvrienden is me

verledenjaar al oPgevallen Het

was er héél koud maar ook heel

gezellig. Misschien dat de

Gliih-wein er voor iets tussen

zat. Of het heerl ijke
'Nicolausgebáck', (een lokale

specialiteit).

Een trialwedstrijd is er oP de

eerste Plaats een leuke dag

hebben. Natuurlijk is er de

competitie. maar belangrijker is

dat mensen met dezelfde sPort

elkaar kunnen ontmoeten en

met mekaar een leuke tijd

kunnen beleven. En trial is daar

de ideale sport voor. Mens en

machine ontmoeten elkaar'

Techniek en durf. Beheersing

en exPlosie. Concentratie en

uithouding. Kortom, een sport

die uitersten verenigt en ons

allen boeit.

See Youl OP onze 4de Proef
van het OPen Limburgs
KampioenschaP in Gres-

senich .oP 7/12.

Mark

Editó , ,
j

Harteliik dank voor de vele
Íelicitaíies en géluk'itrensen tlie ue
mochten ontvangén'als Íêecue oP

onC eerste nummei ,van nel
iii,-toràil:Èet heeftlons àen trart

ondeide remCestoken, :

Daárom dat 'db redactie'
,onmiooetiit de koe bij dé horens

heeft.oevat ên er een Yêntolg aan

treett Ëebreid. Het resultaat is dàt
.wai ieïu voor ie hebt liggen. l,p'v'
12:'drl:e keer 16 blàdzijdeh, Nog

stéeds oo eeh klein formaat (sorry

voor de-stochtzi€nde ondêr onq)t

maar ook een vóPrwaàide om'het
betaalbaartehpden. r,

ln deze nieuv{e, editie van het

;irbbÏ; ;il-'zoalt :neoóu qe

venlaoèn .en resultaten van 
" 
de

ïiii-.ï"zAátpióÀi in eibrain ón

LËi,-,r.,i' te vln'uen, v\taan ool onze-

ueloèmeende dank aan caÍool: tn
ffi;*tÀ;' iln*tno 

-to't 
kersvers

Íedàatielid.rDe man '6 niet aan zun

oroeÍstuk toe' Hii doet al:iiren de

ierslaooevins va'n Triàl l|aaskant
in ohï qó{e,r zuslerblad: idotot

. Gazst. Wà haien hÉi'als het lvaÍe

een prol in hub, I ' "
, ,,' t:t . ., . :: ,,:

vanietfspróiend vind je :in dit
nummet',weèr tiPs albÍlei ên

niauutiea vaniTÍial li[raskànt Het

, miUaóbtad doet twens dienst àls

affrche Yoor de wedstÍiitlen: rln

ciïËten' iir:etoeteren a.s.' vralag

iance:motonrtnkel in iq buurt om

ii oo te ttàngên, oen ilÉet atraks
i"làí"Èn in: t"imburs d{ dê

iiiátspqrt nog sÈringlevimd isl



UrliwilliUers

Voor de meeste Piloten is het
vanzelfsprekend dat ze elkjaar
opnieuw een beroeP kunnen
doen op de insPanningen van
vzr,v Tiial '\laaskant om hun
favoriete sDort te beoefenen.
Maar het is enkel dankzij de
vriiwilliee inzet van het
besïuur,"het secretariaat, de

bouwers, kontroleurs en
andere sym-pathisanten dat er
wedsti.iden worden ingericht.

Het alselopen iaar bleek het

vooral rioeiiiik tè zijn voldoende
kontroleurs tè vinden. Ook dit
iaar vrezen we voor tekorten.
baarom vragen we uitdrukkelijk
aan alle leden van Trial
Maaskant om nog een keer het
onderwerp in lamilie- erVof
vriendenking ter sPrake te
brens.en. en wie weet wordt er

alsnóg iemand bereid gevonden
om deze taak oP zich te nemen.

Cuwers hebben er hun vuurdooP
oo" zifien. OP zaterdag 25l10
hàbben ze sairen met Chris OP

de Locht in Bilstain hun eerste
nonstoDs gebound. En te horen

van de'pilóten die zondag hebben
meesereden in Bilstain waren ze

eoeí eebouwd. Moeilijk maar-

íiet eévaarliik. Net zoals onze

sporrioorzittèr. Jean Deckers. het

graag heeft.

Ook een 'nieuw' gezicht bij het
secretariaat, alhoewel nieuw hier
niet echt op zijn Plaats is. is Mia
Zels. Als moeder van David en

vrouw van Eddv, en tevens ex-
kontroleur is ze-geen onbekende
voor Trial MaasÈant. In Bilstain
zat ze samen met Sabrina aan de

inschrijvingstafel.

Dan nog een uoord van dank

voor PaÉick en Monique van de

kantine. Monique kennen we als

vaste kontioleur. Zelfs
afe.elopen wedstri-id bij onze

coJleeà's in Leuven hzurteerde

ze dle kniptang. en bij de

thuiswedstrijden in Genk draait

ze overuren in de kantine. Ook
Jos en Martine Bleulo< staan

steeds paraat. Niet alleen voor
hun zoon Dimmy maar voor ons
allemaal, net zoals RonnY de

vader van Rob Schreurs. Ook de

vader van Steffen, GuY
Matheussen viel in Bilstain
vrijwillig in. Twee nieuwe
knipsters: Christa Her-mans en

SilÊe Claesen, onze vaste waarde

J.P. en zells sport-voorzitter Jean

Deckers staken in Bilstain een

handje toe.

Chapeau voor al deze mensen.
want zonder hen was er geen

trial!

Het tekort aan bouwers li-jkt
Stefan Herbots en Marc

fiilltain 26/r1{t ,,, ',,, .

siu*iut ,.. ''i .,. ,:
Chiib Ob dé Lodtt,,, ',, :

Stefán,,Herbots,;,,ii . , ,

Maia Cuwers r: ,,, : ,, r

i.. : .::...,::, .:: :- :::ii

ronièleits:. LL Ir
,t\tSil l\4aÍtine {Bleulo<}i.,
NSzt Mofitquèffensen),' : SilkeCláêsen, " ,

N53: Guv Mátttzusqeh ,l
NS4; Christa Hermans' ;:

NSs: Jêan Decké-is :, r

NsSl Pá Scfuzurs ,,,,,

NS?:,r,JósEtêulu,,,,,,, P€trick F{ensen ,

NSBi J.P.r ;; , ,

,.,,.... itr' , " ., .:.:: ':" . ,, I

'secretariàà'i:: ., ',, 'i' ,,--'I

Sabí'ha. ' ,, ,: ,

Mià Zêls ' ,. ,r: "r i

':':''':.:'..]''':.'1ÍTÍpsvoorkontfol..F"...::
'i .'*.0 0",'oeoiioten a;sbhin;;rà hun Jtu"t t""i"o àn*soèn,, i' . .- . .,- '

' ,'ffi;[i'lilig'vraaó iê ,iri*o"riii.'aan à" aanwézigen om db. nonstóp te verlátén:

,e. 2órs oáfjé atti;o iicntuáai bent àls kont{oleur' ,, .r =l , , '':: I ,

:CieeefnaOeproéfluidelUkhetaántal stráfpunlenaan:-r,:, r ,, , - ,, , ,, , ,
ls.LáatÍénieiaíéioentijdens'het.obseruerenvàneênnJder'
,á . 2oro'Cà{ àn<e riiOer onOêr OezetfOe omstándigheden káh starten. :

' náiËtereen.óénroten tint biivoorbéeld onmiddeltjk: ,- ; " ,, . "' ,,

li,: Ooroeel niet-óf eenrpiÍoot go,éo of alêCht is, syrnpatièk is oÍ niêt: enkel de punten

r, 

"1. 
Flil*;,,.*u,.;nni n;i r""oiJ w""ia. i.* iá"a; l!, i; 'ur.o g"pt 

"àn 
ru '"ir

g .,Ben ie niêt heel ieker, gun dan..de'piloo! hét vo=oideel v?n 09 l;wuTer' ,: ;

r.o . óà moeitukneiOsgraad. mág g'een iÀv!óed hébben op Je beslrsslng' ll 
,

Xi,"tRiêÈ'*Ëig.Èiuiigi"$.fii Ë"ifi p'



llon-stop
Sportvoorzitter Jean Deckers
en de redactie communiceren
sindskort met elkaar via de

digitale snelweg, maar af en toe
gaat het toch nog fout. De e-

mails over het toekennen van
de strafpunten zijn wellicht
ergens in China trlijven steken,
met als resultaat wat
onduidelijkheid op onze eerste
wedstrijd in Bilstain.

Het officiële wedstrijdreglement
van de BMB is een dikke turf.
Van de toegestane afmetingen
van de motorfiets tot de

uitrusting van de piloot, het staat

er allemaal uitvoerig in
beschreven. Over de toe-
kenningen van de strafounten
staat er het volgende:

Vooral over dat laatste punt was

er wat discussie. Het betreft hier
het zogenaamde 'zetlen'. Zolang
de motor niet achterwaarts gezet

wordt (er wordt gewerkt aan een

elektronisch detectiesysteem) is

deze techniek bij de officiële
kampioenschappen toegestaan.

In Leuven en Baarlo hanteert
men deze officiële re-
glementering. Hierdoor zijn de

bochten in de nonstops vaak zeer

kort gebouwd. Het kan dan soms
lang duren vooraleer een
nationaal of expert zijn proef
beëindigd heeft, met de nodige
wachttijden voor de andere
piloten tot gevolg.

De reglementering heeft dus in
eerste instantie invloed op de
bouwers. We hebben nu een

nieuwe ploeg bouwers en het
onderwerp zal nog besproken
worden, zodat piloten en ook
kontroleurs weten waar ze zich
aan moeten houden.

Het officiële reglement kun je downloaden als PDF-bestand op de site : www.fmb-bmb.be



Trial is dan wel geen groepssport, het is goed om elkaar wat beter te leren kennen. Als je bijvoorbeeld een

trainingspartner záen, át 1e hebt een technische vraag over.ie motor, een andere piloot kan jou misschien wel

helpen.Daarom plaatsen we in elk clubblad enkele piloten in het zonnetje'

Naam: Rob Schreurs

ceb.datum: 8/ 1 0/ 1 985

Telefoon: 089/85.46.58

Adres: Hoerverkerkweg 85

3660 0Pglabbeek

categorie: Nationaal

iii;ii:ïr:riii.::iir;l.'...l iii;ltttt'iri:rrlii...l.iiriiiiii..i

Naam: Toon Van Baelen

Gêb.datum: xx/xx/l9xx

Telefoon: 014132.23.14

Adres: Konijnenbos 10

2400 lt4ol

categorie: Debutant

. I . ,,,, ,,;' . ,.,., :.
:!!:,,,::::::

Naam: Steffen Matheussen

ceb.datum: 5l 4l 1987

relefoon: 014123.21.24

Adrês: Scheppersstraat 38

2200 Herentals

categorie: Debutant

, ,! u :::, .:, ,,t .. I

' ,..,: ,, ,, 11,, ' "'':'l:'

, Nua., Fred Wans

,ceb.datum' 21811961

i T"t"foon, 01 1/81.74.63

j Aar"", KaPelhof 3

i 3520 Zonhoven

ti categorie: Expert

Motor: Gas Gas TXT 280

Motor: Beta Rev3 200

Motor: Montesa 3l 5R

motor: Beta Rev3 250



Naam: NickY Martens

cêb.datum: 30/10/1991

Telefoon: 011132.25.63

Adres: KeisÍaat 37

3590 DiePenbeek

categorie: Debutant

t.t.rt.::li:ii;.ttt.....::::ïi:iiLt...:....;ilt:tltiirÏt.liii:tl tt.tÏ:..ii:i

Naam: Stefan Herbots

ceb.datum: 111011972

Telefoon: 011168.12'22

Adres: Nieuwdekkenstraat 33

3800 ZePPeren

Categorie: lunior

:...u:.:
: ": 

l::

Naam: Chris 0P de Locht

Geb.datum: 141 101 1964

Telefoon: 089/75.30.36

1o."", Genieskensstraat 28

: 3630 l"laasmechelen

i categorie: Senior

:,..
,! '

I Naam: Willem Van Zanten

, c"b.d"trm, 91911945

j Telefoon: 0497151.21'88

r, eores: Haagweg 22

6141 LX Limbricht (Nederland)

categorie: Senior Motor: Gas Gas TXT 280

Naam: Huygen BennY

ceb.datum: 27 I 1 I 1963

Têlefoon: 011132.25.63

Adrês: KeisÍaat 62

3590 DiePenbeek

categoriê: Debutant

lrtotor: Gas Gas TXT 1 25

ttitotor: Montesa 3'l5R

Itotor: Montesa 31 5R

motor: Beta Rev3 250



lste ProeÍ Ll(

Bilstain 2Êlll
Na een ietwat tumultueze start
van het seizoen 2003/2004 is
Trial lVlaaskant dan
uiteindelijk oÍficieel van start
gegaan. Voor haar eerste
wedstrijd en meteen ook de
eerste proef voor het
Limburgse Kampioenschap
werd resoluut gekozen voor
Bilstain. Misschien niet zo'n
beste keuze, maar we mogen
blij zijn dat we hier nog terecht
kunnen. Andere locaties zijn
niet zo voor de hand liggend.
Meteen naar het W.K-terrein
viel niet zo best mee voor
enkele piloten.

Debutanten

De eerste wedstrijd van het
nieuwe seizoen bracht ook de

eerste overwinning na lange tijd
voor Cuy Smets. Walliberg kon
zijn oren bijna niet geloven toen
men afriep dat hU tweede
eindigde. Dit was wel op het
nippertje, want hij had dezelfde
uitslag als Drezen, maar haalde
het met de nullen.

Junioren

Wans kwam, zag en overwonl
Zelfs met een serieuze
puntenkloof kon onze Fred het
verschil maken met Culyers.
Met plaats twee kon Marc vrede
nemen. De derde podiumplaats
wzrs voor Hensen. Vogels moet
nog een beetje meer in het ritme
komen, maar dat komt nog wel.

Nationalen

Enkele jonge piloten maakten de
overstap en kunnen reeds
meedingen voor een
podiumplaats. Aan
Uytdenhouwen hebben ze
voorlopig nog een taaie klant.
BaÍje werd duidelijk nummer
één. Schreurs was zelf
verwonderd van zijn tweede
plaats. Hamaekers werd zeer nipt
derde, op één puntje van Bleukx.
Devise maakte onzacht kennis
met de Waalse rotsblokken en gaf
op.

Experten

Jammer van de zeer magere
opkomt in deze klasse. Zels
maakte er dan maar een leuke
trainingsnamiddag van.

Senioren

De meest bevolkte klasse op dit
moment. Is Trial Maaskant aan
het vergrijzen? Qua leeftijd
misschien wel, maar qua
prestaties zilten ze nog goed.
Heselmans en Dekens wilden zich
direct vooraan plaatsen. Dit lukte
hen beiden, want ze eindigde met
een gelijke stand. De nullen
brachten Luc op een eerste plaats.
Op plaats drie vinden we
ouderdomsdeken Puytzeys.

Van Der Haegen en Vanoppen
strandden net naast het podium,
maar hadden egn leuk en
spannend onderonsje gereden.
Yan Zanten werd teruggeslagen
door een minder goede laatste
ronde. Hrj werd zesde.

<Carool>

Nationalen:

1. B. Uytdenhouwen 64pt
2. R. Schreurs 89pt
3. R. Hamaekers 96pt
4. D. Bleukx 97pt

Expeften:

1. D. Zels 34pt

Seníoren:

1. L. Heselmans 32pt (17x0)
2. Ph.Dekens 32pt (14x0)
3. L. Putzeys 44pl
4. Ph.Van Der Haegen 46pt
5. P. Vanoppen 47pl
6. W. Van Zanten 53pt
7. C. Op De Locht 67pt
8. E. Paumen 114pt (2x0)

(5x1 )
9. E. Meisen 114pt (2x0)

(1x1)

UITSLAGEN:

Debutanten:

1. G. Smets
2. H. Wallberg
3. B. Drezen
4. T. Van Baelen
5. Ph. Smets
6. K. Wilms 86pt

Juníoren:

í. F. Wans
2. M. Cuyvers
3. B. Hensen
4. D. Vogels

22pl
40pt (16x0)
40pt (1 1 x0)
49pt
63pt

31 pt

48pt
56pt
72pl



2de Proef LlÍ

[euuen-

Bierleek 0/ll
Trial Maaskant had voor haar
tweede proefvan het Limburgs
kampioenschap gekozen voor
de wedstrijd in Bierbeek. De
club van Leuven had deze
georganiseerd en zoals steeds
was dit weer dik in orde! De
groeve biedt niet zoveel
variatie, maar toch slagen de
heren nonstop-bouwers er
telkens in om mooie proeven te
maken.

DebutanÍen

De sterk bezette debutantenklasse
gaf een mooi beeld van hoe
spannend trial wel kan zijn! Het
puntentotaal liep maar met
mondjesmaat op en dit bewijst dat
de piloten erg aan elkaar gewaagd
zijn. Zo hebben we het graag en ls
er voor de piloten ook meer lol
aan. Tussen plaats één en vrlf
bedroeg het puntenverschil slecht
vijf eenheden. De hoogste
podiumplaats werd ingenomen
door Doyen met slechts zes
strafpunten. Vrjfmaal een ééntje
en eenmaal een twee was zijn
uitslag. De jonge Duitser Reuland
maakte niet voor niets zo'n lange
verplaatsing. Hij werd mooi
tweede met acht strafounten. Op
de derde plaats met tien punten de
opkomende Toon Van Baelen.
Dankzij de goede coaching kon
Toon nipt voor Vervoort en
Erckens blijven,. Deze twee heren
haalde gelijke punten, maar Gust

had enkele
gereden.

Junioren

'nulletjes' meeÍ

Dat Martin nog steeds Junior rijdt,
is een doom in het oog van
meerdere mederijders. Iedereen
komt uit in de klasse die hij
verkiest. maar dir is de sponieve
kant geen eer aandoen! In een
hogere klasse zou deze piloot ook
niet misstaan. Janssen werd mooi
tweede voor Maaskanter Cuyvers.
Geusens kwam terug in de running
na een tijd op non-actiefte hebben
gestaan. Hensen reed enkele
vijfpunters teveel, maar maakte
toch een goede beurt.

NaÍionalen

Er moet nog terdege rekening
gehouden worden met Luc
Cardinaels. De leeftijd, maar ook
de souplesse, inzicht in de proeven
én conditie zijn er nog steeds.
Ruim voor Uytdenhouwen op de
eerste plaats! Dan volgen een hele
reeks T.C.L.-piloten, die het
voordeel van de thuiswedstrijd
niet konden benutten. Schrcurs
kreeg het deksel op de neus na de
goede beurt van de vorige
wedstrrjd.

Experten

Toch drie piloten aan de start. Zels
was oppermachtig tegen een
opkomend Duits talent. Kregeloh
wist wel de schade te beperken en
eindigde met een klerne
achterstand op David. Tits kwam
nog een beetje wedstrijdritme te
kort.

Gentlemen

Ook een sterke klasse. De heren

zUn nret meer van deJongsten, maar
daar zie je gedurende de wedstrijd
niets van. Als twintigers voelen ze
zich dan. Na de proeven verdubbelt
dit getal enkele malen! Dekens rs de
'coming man' dit seizoen. Zonder
blessures zal dit de té kloppen man
zijn. Hendriclc< en Devise liggen
echter op vinkenslag. Dan komen
ook weer de gevestigde waarden
zoals Putzeys, Yan Zanten,
Heselmans, Baeten en dergelijke.
Deze heren kunnen allen voor
uitschieters zorgen. Moote
klassestrijd in deze reeksl

<Carool>

Debutanten:
l.Daniel Doyen
2.Dennis Reulandt
3.Toon Van Baelen
4.Gust Vervoort
5.Bernard Erkens
6.Karl Reulandt
7.Wim Van den Broeck

21

b
8

10
11
11
18

8.Guy Matheussen 27
g.Armand Van den Eynde

31
10.Erik Meysen

35
11.Guy Smets 37
12.Karl Cremers 38
13.Kevin Machiels 45
14.Philip Smets 47
1s.MarceÍ Goes 47
16.Filip Notaerts 52
í7.Johan Van de Weyer

58
18.Freddy Nyssen 79
1g.Grégory Erkens 86

Juniors:
1.Stéphane Martin 20
2.Marcel Janssen 30
3.Marc Cuyvers 39
4.Sil Geussens 46
s.Bart Hensen 58
6.Fred Wans 63
7.Jan Van de Ven 69
S.Geert Stevens 70
g.Dominic Vogels 72

.Stefaan Herbots
->vervolg pag. í5
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Gezocht:

Ierreinen
lleel 2

ln het eerste nummer van het

clubblad vertelden we jullie al
hoe de overheid met haar
richtlijnen i.v.m. ruimtelijke
ordening en de milieu-
wetgeving de motorsport niet
veel ruimte geeft. Trial
Maaskant doet er alles aan om
die beperkte ruimte maximaal
te benutten en zet alles in het

werk om in Limburg wat
gedaan te krijgen voor onze
gelieÍkoosde sport.

Ook de provinciale sportdienst
liet ons schriftelijk weten dat :

"ze er alles aan zal doen om voor
de gemotoriseerde sporten een zo
gunstig mogelijke en realistische
oplossing te bekomen". We

zullen ze ten alle ti-jden hier aan

helpen herinneren. Dat het echter

niet voor morgen zal zijn getuigt

de slotnota van hun brief aan de

redactie: "U ziet dat de ruim 10

jaar hard werken aan oplossingen
voor deze sporten nog zal
gevolgd worden door een aantal

extra jaren alvorens een goede

regeling een feit is."

Volgens hen is momenteel enkel
Genk en Neeroeteren vergund
en geschikt om er te trainen voor
trial. Lommel heeft een

vergunning en in theorie zou

daar dus aan trial kunnen
worden gedaan indien daar de

nodige voorzieningen voor
zouden zijn. Ze raden ons aaÍl

dit met de uitbater, Jaak

Vanvelthoven te bespreken. De
gesprekken en onderzoeken
i.v.m. een herinrichting en/of
uitbreiding van de omlooP
Balendijk in Lommel zijn bezig
(tussen stad en provincie) en ten
vroegste in 2004 kan er verder
uitspraak worden gedaan over
welke sporttakken en
disciplines er zullen terecht
kunnen.

De redactie heeft inmiddels
contact opgenomen met de heer

Vanvelthoven . De gesPrekken

met hem verlopen op een

constructieve manier. Er is een

officieel schijven vanwege vzw
Trial Maaskant verstuurd naaÍ
het bestuur van Lommel-
Balendijk en volgens de heer

Vanvelthoven maakt trial een

goede kans om opgenomen te

worden als sporttak in het

nieuwe multi fu nctionele terrein.

l.v.m. het organiseren van

wedstrijden op terreinen van het

type klasse 2 (max. 3

wedstrijden perjaar) en klasse 1

(ma.x. I wedstrijd per jaar)

kregen we het advies van de

heer Guido Verboven van de

F.A.M. om met sPeciale
aandacht in het Zuiden van

Limburg te zoeken naat
geschikte wedstijdterreinen

vanwege de natuurlijke
hoogteverschillen.

Omdat de redactie niet zo
vertrouwd is met het zuiden van

de provincie is ze naar
gedeputeerde Frank Smeets

gestapt en heeft hem gevraagd

of er mogelijkheden zijn om in
het zuiden van Limburg zo'n
omlopen te vinden. Hij wil in de

mate van het mogelijke helPen,

en zal, dixit Smeets: "niet
nalaten indien hij een goede

locatie tegenkomt ze aan ons te
suggeÍeren". Daamaast zal hij:
"de problematiek aan kaarten bij
zijn bevoegde collega-
gedeputeerde van Sport."
Bovendien bezorgde hij de e-

mailadressen van de Zuid-
Limburgse gemeentebesturen.

Inmiddels schreven we de

gemeenten Bilzen, Borgloon,
Heers, Hoese lt, Kortessem,
Nieuwerkerken, Riemst, Sint-
Truiden, Tongeren en Wellen

aan met de vraag of er in hun
gemeente een wedstrijd kan
gereden op een omloop klasse I
en/of klasse 2. We wachten op
hun antwoorden en hopen je die
in een volgend clubblad te
kunnen plaatsen.

Ken jij een terrein dat geschikt

kan zijn om er een trialwedstrijd
te organiseren? Tips hieromtrent
kunnen altijd naar de redaktie
gestuurd worden. Wij zullen de

nodige stappen ondernemen om
te trachten een offrciële goed-

keuring vast te krijgen.

NV RÀI'SON heeft beiióten.afot nngir rdèar t+ Írígcseil .ló sDonsót ', , . ;1 
:

*. bea."n"t ften voot ae goeae lclg Olq de 9!P!;et tea el me Frerr '

Yï uï4 *" J|4 c1{Tels ln het ilttofï ï9or de Pottj3rev,e 
,oototttq

Cert ieqqb3, y€trdel€r vlti gis G.3 Helretor3, heeft zlch teruggetrokf,cli ult dq.:'

trhfeport.en ís-.gertg.pt al,e rpotiliros- lte hêlê lltÍlÍé J.cóti wlnër wê ilig e€89 ertrÁ
DeAaalrerf voorhrjrrÍnrdtvtprdËtÍfablotrl . .: , .'1,;11;;i. ,.,,,,,,,.., '.

r"rralcrit sponsotr'Lrr.rr"rr,"-rrat31 opn meo rtet t r1g Ufaeamr1gcn ioor ón te

ïï*#ïHÏ"Jtiutttallrylleb€Tcont'Gtaethenróa-,'',,,,,,,,,,



Ë:ï'1,:'illJJ.:T$ .1:'í;::'" WWW
.De geboortedatum van Dimmy
Bleukx is I 7/l 0/l 986 ipv
25/2/1986. Ook de
geboortedatum van Maarten Tits
klopt niet. Hij werd geboren op
t6/3/1985.
.Het was niet Cuy Slegers die
heeft helpen bouwen in Bilstain
maar Stefan Herbots. Ook Guy
is een nieuwe bouwer maar hij
gaat zijn entree maken op ons
clubtenein in Genk voor de
wedstrijd van 18/1.
.Een foutje op de gele kalender
en zo oveÍgenomen in het
clubblad: de datum van onze
eerste wedstrijd in het nieuwe
jaar in Genk. Deze proef zal
doorgaan op l8/l ipv 1611.
.De start van de vierde proef
van het Open Limburgs
Kampioenschap in Gressenich
op7/12 wordt gegeven om lOu

Bestuurs

Uer[adering

2Ull
Net voor het ter perse gaan

;:i"ll' ":'J'Ift.*:11.,H Laatste ilieuws
In afwachting van het oÍïiciële
verslag, een opsomming van 'Freddie Nijssen (Beta
de punten die wérden trialmotoren in Tongeren) heeft
besproken: ons gratis een verse rol lint ter

'Verloop van de wedstrijd in beschikking voor het afbaken van
Bilstain van 26110. - 

de nonstops. Bedankt Freddie!
.Sponsoring .Lutje Breugelmans liet ons via

Erratum

De zetduivel heeft ons parten
gespeeld in het eerste nummer

.De bouwers (nonstops)

.Bekers versus oliespray

.Problemen met en het zoeken
naar oefen en wedstrijdteneinen
.Samenwerkeing met AMC
Genk.
.Milieumat

In de volgende uitgave een
gedetailleerd verslag van de
besproken punten. Dit verslag
kan ten alle tijden bekomen
worden op het secretariaat.

De redactie werkt hard aan een
eigen internet website. Nog
eventjes en Trial Maaskant is
wereldwijd bekend!
De computer heeft zijn intrede
gemaakÍ in de trial wereld.
Steeds meer clubs doen hun
inschrijvingen ermee en houden
er hun puntenklassement mee bij.
De stap naar het inrernet is
daarmee ook een stapje
dichterbij. Je kunt immers
allerlei van die zaken op een site
plaatsen. Hierdoor heeft de hele
wereld toegang tot die gegevens.
Informatie over de club,
nieuMjes, die je natuurlijk ook in
het clubblad kunt blijven lezen,
de uitslagen en het klassement
zijn binnenkort voor iedereen
bereikbaar.

e-mail weten dat er een soort van
fotoalbum over trialmaaskant op
het net te vinden is. Het is een
interactieve site waar je foto's
van Trial Maaskant kunt bekijken
en er ook zelf bijzetten. Meer
weten? Meer info:

.Trial Maaskant heeft van zich
laten horen op de finale van de
Challenge in Bilstain (16/11)! De
bekers voor het eindklassement
werden uitgereikt. Toon van
Baelen (foto) schitterde bij de
novices (-15j), gevolgd door

Nicky Martens met een eervolle
tweede plaats. Met deze twee
jonge piloten is de toekomst van
Trial Maaskant veilig gesteld!
Ook een eerste plaats voor Marc
Cuyvers in de categorie Rando
Trophy, alhoewel hij door een
fout in de puntentelling niet op
het podium zijn beker in
ontvangst kon nemen. Geboren
winnaar David Zels haalde het
goud binnen bij de categorie
Nationaux.

Info: www.rdmcbilstain.be
.Op de vorige clubtrial in Baarlo
(lrJederland) konden we horen dat
vanaf 11112004 op hun tenein de
milieumat verplicht is. Eerst was
het de club die er op eigen
initiatief enkele aankochten. De
piloten konden dan tanken en
sleutelen op de matjes van de
club. Maar nu moet elke rijder ze
hebben. De milieumat kan tot
bijna J liter olie en/of benzine
opslorpen. Ook bil ons is het
matje al ruime tijd verplicht
(OVAM). Trial Maaskant zal de
piloten hier aan helpen
herinneren. Clubbleden die in
Baarlo gaan rijden zullen echter
zich nu al in regel moeten
stellen. Wat kost zo'n matje?
Prijzen varieren tussen de 12,5
en 15 Euro.
.En op de valreep kegen we een
uitnodiging voor de open-
deurdag van Motorhuis Thijs op
13 en 14 december a.s.

.Inhoudvannr.2vlhclubblad. lbreugelmans@hotmail.com.



BeUinnersinÍo

Trainen

Het behoeft geen uitleg dat

wanneer je vaak traint, je
trialtechniek verbeterd. Trai-
ning is heel goed voor de

basisvaardigheden. Begin-ners
zouden eigenlijk met simpele
oefeningen moeten beginnen,

en niet gelijk met de hele

moeilijke. Je opwerken van

makkelijk naar moeilijk is een

algemene leertechniek. Het
bouwt je venrouwen op. en je
wordt beter.

Trainen met anderen

Probeer te voorkomen dat je
alleen traint, zeker als je nog
een beginner bent. Beginners
leren het letterlijk met vallen
en opstaan, en zo kan het
voorkomen dat wanneer je
pech hebt, je onder de

trialmotor terecht komt, of dat
je te gewond bent om hulp te
halen. Als je toch alleen gaat

trainen, rijd dan extra
voorzichtig en werk bij-
voorbeeld alleen aan de basis

technieken.

Het heeft nog meer voordelen
om samen te trainen, je kunt
elkaar tips geven, even
brainstormen over iets waarvan
je even niet meer weet hoe je
het moet aanpakken, en een

beetje uitdaging om de ander af
te troeven is natuurlijk ook een

prima stimulans. Achter elkaar
aan rijden, om beurten voorop,
zodat de ander dezelfde lijnen
moet volgen is ook leuk. En als
je samen rijd met een ervaren

trialer kun je goed afkijken hoe

het moet. En waag gerust om
tips, de meeste ervaren trialers
vinden het leuk om uitleg en

tips te geven.

Route uitzetten

Gewoon lekker een beetje

rondrijden op een terreintje met
wat hellingen, bomen en ander

vertier is al heel leuk. prima
warming up. maar je zult zien

dat de route die jij net kris kras

tussen de bomen naar beneden

en naar boven hebt gereden een

heel stuk moeilijk is als er
linten staan en iemand die je op

de vingers kijkt. Bij het

oefenen dus ook na wat
opwaÍïnen niet zomaar rijden
waar de motor je heen voert,

maar eerst kijken waar je
naartoe wil rijden en dan ook
rijden. Dus bedenken: ik ga

deze helling oprijden, maar ik
probeer links van dat takje
halverwege te blijven en dan
toch rechts van die boom die
ietsje rechts daarvan staat

boven te komen. Eerst een doel

stellen, dan ook proberen dat te
rijden. Als je een bochtje
maakt om te keren, dan niet
zomaar draaien, maar daar ligt
een blikje en daar zou ik
misschien net nog voor kunnen
blijven, en dan het bochtje
draaien. Als je in het wildeweg
een beede heen en weer rijdt,
merk je dat je de lijnen volgt
die de motor het makkelijkst
doet. Die mensen die de

nonstops uitzetten weten
donders goed welke lijnen die
motortjes lekker makkelijk
rijden. en in de nonstops zie je
dat ze potverdomme iedere

keer haaks op die ideale lijnen
gaan draaien, heel gemeen!

Oefen dus de niet-voor-de-
hand liggende lijnen, maar

stippel van tevoren een andere

route uit en probeer dan ook
zo te rijden. Oel-en wat je
moeilijk vind, niet wat je al
makkelijk kunt.



Wat je nog moet weten i.v.m.
wedstrijden

Het te volgen traject wordt
aangeduid a.d.h.v. een
pijlensysteem. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van zwarte
steunplaatjes waarop zo nodig 4
beweegbare pijlen kunnen
worden aangebracht van
verschillende kleuren.

Afbakeningskleuren:
Blauw : Debutant
Wit : Junior
Groen : Senior
Rood : Nationaal
Geel = Expert

Deze uitrusting laat secties met
meerder rijstroken toe.
Eenzelfde rijstrook kan
gemeenschappelijk zijn voor
meerdere categorieën.
Een poort bestaat uit een pijl

van dezelfde kleur op de linker-
en rechterkant. Afzonderlijk
geplaatste pijlen, namelijk de
'renvoi' zijn ook mogelijk. Het
traject loopt dan tussen de pijl
en de afbakening van de
nonstop.

Een bijkomende regel is dat als
een blauwe pijl bovenaan op het
zwarte steunplaatje bevestigd is,
dat het poortje dan door alle
kleuren (klassen) genomen
dient te worden.

Ook dient de motor steeds de
kortst mogelijke weg tussen de
poortj es te nemen. In
uitzonderlijke gevallen kan de
kontroleur beslissen hier van af
te wijken.

In het begin van de wedstrijd
krijgt iedere piloot een
kontrolekaart. Op het einde van

een sectie moet je je kaart
persoonlijk voorleggen aan de
kontroleur van de sectie. Na
iedere ronde moet de piloot zijn
kaart persoonlijk afgeven aan
het secretariaat.

In geval van gelijke punten, zal
men rekening houden met het
meest aantal 0-punten, l-punt,
2-punten of3-punten.

De puntentoekenning voor het
klassement is als volgt:20 voor
de eerste, 17 voor nummer 2, en
zo verder met l5-13-l 1-10-9-8-
7-6-5-4-3-2-1.

En tenslotte: Elke piloot
verklaard zich door zijn
inschrijving akkoord met de
beslissing van de kontroleur, en
aanvaard zijn beoordeling
zondermopperenl!!!!

Elke woensdag van 14.00 tot 17.00 kun je komen oefenen
op de Hoornsbergdam in Genk.

Leden gratis, niet leden € 2.50

Er mag niet op het crossparcour gereden worden
en ook niet op de zijflanken aan de voorkant van de dam !

voor info Patrick Hensen 089/246902

Indien er's woensdags nonstops gebouwd zUn,
dan mag je die gebruiken om té oefenen.

omstreeks 16.00 worden deze afgebroken. Het spreekt vanzelf dat ie dan een
handje toesteekt, eneven helpt om'ze afte breken.

Linten, pultjes enz worden aan de staft van de nonstop verzameld.
Wilje ook leren bouwen? Neem contact op met de redactie!

Wij laten je weten waar en wanneer je kan helpen.

ook bij wedstrijden zoeken we piloten die willen helpen om de nonstoDs af te
breken, Zorg datjij ook een keer aan de'beurt komt! - -'

Linten, pijltjes enz worden dan ApART (per kleur) verzameld.



limIur0s
kamiloenschap

VZW Maaskant organiseert
elk jaar een tiental trial-
wedstrijden in het kader van

het Limburgs kampioenschap.
Het seizoen loopt van oktober
tot juni.

Om deel te kunnen nemen aan

het Limburgs kampioenschap is

het verstandig je als piloot in te
schrijven bij VZW Trial Maas-

kant. Je kunt je op etk moment

van het seizoen lid maken, doch
je doet dit bij voorkeur tijdens
de eerste wedstrijd op het

secreta-riaat. Het lidgeld
bedraagl 50 Euro. In deze som is

het clubblad, de organisatie van

de wedstrijden, de vaste kosten

zoals de verzekering aan derden,

de brandstof en verzekering van

de jeep inbegrepen. De
deelname prijs aan een wedstrijd
bedraagÍ 10 Euro voor leden en

15 Euro voor niet leden.

Voor al deze wedstrijden doet

Trial Maaskant een beroep op

vrijwilligers. Zowel de bouwers,

de controleurs als de mensen

van het secretariaat en de

redactie van het clubblad en

andere mensen binnen de

organisatie, doen dit op
vrijwillige basis. Het is enkel

dankzij deze mensen dat Trial
Maaskant het Limburgs kam-
pioenschap kan blijven organi-

seren. Mensen die graag één of
meerdere taken op zich willen
nemen zijn dan ook steeds

welkom!

-74-



Enkele beelden uit de video >>>
Uiileo

De redactie heeft het vorig
seizoen tijdens enkele
wedstrijden video-oPnamen
gemaakt. Deze comPilatie-
video circuleerde al enige tijd
in het rennerspark maar is nu
voor alle leden beschikbaar.

De videoband bevat naast

beelden van de door onze club
georganiseerde wedstrijden in

Bilstain 9/3 en Leuven 2014,

ook fragmenten van een trial
georganiseerd oP de werf in

Meulebeke. Voorts zijn eÍ

opnames van een
woensdagmiddag in Genk met

indrukwekkend stuntwerk van

Davy Zels. Ook zijn er beelden

van de 3de manche van de

Bilstain-Challenge in het
prachtige domein in Aisne oP

l5/6. De oldtimerwedstrijd in
Genk op de Horensbergdam
leverde ook enkele mooie shots

op. En tenslotte sfeerbeelden uit
Frankri-jk: Les Quatre Jours de

la Creuse gereden van 11 tot 14

juli.

Enkele van onze beste Piloten
zorgen voor de actie, maar ook

andere piloten zullen zich
herkennen op deze video. Méér

dan een uur trialPlezier voor
slechts 10 Euro. De opbrengst
gaat naar het clubblad.

Info en bestellingen bij Marc
van de redactie of bij Patrick

van de kantine.

vervolg pag. 7 (uitslag Leuven)

Nationalen:
1.Luc Cardinaels
2.Bart Uytdenhouwen
3.Robert Beersaerts
4.René Smits
5.Arnaud Dewaele
6.Barend Berckmoes
7.DaÍio Nys
8.Rob Schreurs

Experten:
l.David zels
2.Christian Rigeloh
3.Maarten Tits

Gentlemen:
l.Philip Dekens

19
2.Xavier Hendrickx
3.Bart Devisé
4-Peter Van Oppen
5.Willem van Zanten

(12x0)
6.Luc Heselmans

(ex0)
T.Lucien Putzeys 47
S.Carool Baeten 53
g.Ronny Hamaeckers 65
1o.Chris Op de Locht 76

-.Willy Nys

De gedetailleerde uitslag
vind je op:
www.trialclubleuven.be

4434
45
a^

24
26
35
44

44
56
66
77
80
97

100
117



KALENDERS
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OPEN FLANDERS (Oost- en'West Vlaanderen)

07 /1212003 Ruddervoorde / Cyclocrossterrein

NATIONAAL

Bij het ter perse gaanvan dit nummer waren de datums van de
Nationale Kalender nog niet bekend.

BILSTAIN CHALLENGE

Bij het ter perse gaan van dit nummer \ /aren de datums van de
Challenge 2004 nog niet bekend.

BAARLO

1411212003 Tde BTC Clubtrial "Sint-Nikolaas Trial" start
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Edito
Tussen de alledaaose
beslommerinoen dóor
hebben we nóo wat tiid
oevonden om heÏ vierde én
levens voorlaatste clubblad
van dit trialiaar in elkaar te
steken. Weí hooen dat we
er de piloten' van Trial
Maaskant een olezier
meedoen.

Vele piloten hebben
ondertussen de weg
qevonden naar de website.
Fiet aantal bezoekers stiiot
noq steeds en we kriioen oir-k
ve[e mails met vrageríI

De uitslaqen oroberen we zo
snel moqéliik'na de wedstriid
op de Site'te plaatsen. De
foto's en de verslaoen voloen
enkele dagen later."

Wie niet oraao naar een
beeldscheiín z*rt te turen.
kan de verslaoen van onzé
voriqe wedstÍiÏden nalezen
in dit clubblad. Papier is
toch wat tastbaardèr dan
de virtuele wereld en
bovendien lees ie ook weer
allerlei zaken diê ie níet op
de site kunt vindeó

Veel leesplezier gewenst !!!



Meer foto's (in kleur!!)
op de urebsite

lffimilsmUave

Edito
lnhoudsopgave
Clubnieuws
Vers lag bestu ursvergadering
Laaatste nieuws
Oeps
\Medstrijdverslagen
Rennersprofiel
Team-Trial Werl(D)
Milieumatje
Beginnersinfo
Kruiswoordpuzzel
Interview met Toon Van

Baelen
Eddy Lejeune
Gezocht: Terreinen
Uitslagen
Wedstrijdreglement
Trainen in Genk
Merchandise
Kalenders

p. I
p.2
p.J
p.4
p.5
p.5

p.6 -9
p. 10

p.il
p. 1l
p.12
p. rr
p. 14
p. l)

p.16-17
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p.20 -21

p.22
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Golofon

Het clubblad is een uitgave van Válll Trial
MaaskanL

WerKen mee aan dit nummer:

Marc Cuwers (tekst en foto's), Christa Hermans
(foto's), iohn Lènders (foto's), Mia Zels (verslag)

redactie adres: Marc Cuyvers
Heerstraat 54
3910 NeerPelt

website: www.trialmaaskant.org
e-mail: info@trialmaaskant.org
telefoon: 011/64.11.58

Verschijningsdatum numner 5: 30/5

De redactie kan op geen enkele wiize aansprakeliik gesteld

worden voor fouten in deze publikatie.
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Eerst en vooral willen we
iedereen bedanken die zich
het afgelopen seizoen heeft
ingezet voor Trial Maaskant.
De bouwers, de kontroleurs,
de mensen van het
secretariaat, van de kantine,
het bestuur, de redactie van
het clubblad en de website,
de piloten die geholpen
hebben om de nonstops na
de wedstrijd af te breken en
natuurlijk ook de sponsors.
Dankzij hun vrijwillige inzet
hebben we een aantal
prachtige wedstrijden
kunnen organiseren.

De problemen die we
verleden jaar gehad hebben
met de bouwers zijn opgelost.
Enkele nieuwe krachten
hebben zich gemeld en hun
eerste nonstops zijn gekeurd
en goed bevonden. Stefan
Herbots, Guy Slegers, Dimmy
Bleukx, Rob Schreurs en
Marc Cuyvers leverden hun
bÍjdrage. Oud-gedienden Guy
Tits, BaÍ Devisé, Chris Op de
Locht, Erik Meisen en Carl
Cremers hielpen dit jaar ook
weer mee. Dit wil echter niet
zeggen dat we geen bouwers
meer kunnen gebruiken!
Piloten die graag klagen over
de kwaliteit van de nonstops
die anderen voor hen hebben
gebouwd, mogen zelf ook hun
bijdrage leveren. Als je met
twee ervaren bouwers gaat
bouwen ben je toch snel een
namiddagje bezig. ln de
wintermaanden ztJn twee
beginners er eên hele dag
mee zoet. Wil je dan nog wat
veranderen aan het parcour
dan kun je begrijpen dat twee
bouwers per wedstrijd echt
het minimum is. Daarom een
oproep aan de piloten om ook
een keer te komen helpen.
Een andere verandering is dat
het secretariaat meer en meer
een taak geworden is voor

Mia Zels. Sabrina, die
jarenlang een belangrijke
positie ingenomen heeft bij
Trial Maaskant, zal ons
volgend jaar verlaten. Sabrina
heeft er jarenlang voor
gezorgd dat de hele
papierwinkel die, zelfs bij een
kleine vzw als de onze, een
hele boel werk met zich
meebrengt, op een prima
wijze werd verzorgd.
Ook twijfels bij Luc
Uytenhouwen die er aan
denkt om het volgend jaar wat

kalmer aan te doen. Jean
Deckers en Carool Baeten
hebben hun bestuursfunctie
ook gestaakt. Carool is al
jaren een boegbeeld van Trial
Maaskant. Hij is ook de man
die de verslagen voor
Motorgazet heeft vezorgd.
Drie nÍeuwe kandidaat
bestuursleden zijn zich alvast
aan het inwerken: Mia Zels
vervangt Sabrina als
secretaris/pen n i n gmeester,
Marc Cuyvers neemt de PR-
functie over van Carool
Baeten en Patrick Hensen zal
Jean-Deckers als
sportvoozitter vervangen.
Naar jaarlijkse gewoonte
neemt het bestuur ontslag
tijdens de ledenvergadering
bij het begin van het volgend
seizoen. Dan kunnen de
leden beslissen wie er

volgend jaar het
bestuursschap zal
waarnemen. Om een
democratisch bestuur te
kunnen vormen is besloten
om het bestuur te verruimen
met enkele bestuursleden.
Piloten of sympathisanten die
een bestuursfunctie willen
bekleden, zin meer dan
welkom. Als je een functie
opneemt in het bestuur
betekent dit wel dat je het
bijhorende werk op een zo
goed mogelijk manier tracht
uit tevoeren en dat je
aanwezig dient te zijn op een
vijftal vergaderingen die
plaatsvinden op de
Horensberdam in Genk.
De ontslagnemende

" bestuursleden zullen op het
eindfeest nog eens extra in de
bloemetjes worden gezet.
Sabrina en Carool zullen voor
hun jarenlange inzet een mooi
geschenk in ontvangst mogen
nemen.
Eén van de zaken die het
huidige bestuur zeker wil
afgeschaft zien is de í0 euro
die de club aan de controleurs
en bouwers geeft. Deze
maatregel kende in het begin
wel succes, maar de inpact
van die besllissing op het
budget van de club is te groot.
Bovendien bleek bij navraag
dat het voor een vzw wettelijk
niet toegelaten is om mensen
financieel te vergoeden. Een
onkostenvergoeding of beter
een geschenk is dat wel.
Wellicht dat het geschenk wat
meer mag zijn dan dat van het
jaar voorafgaand aan de
beslissing van de í0 euro-
regeling. En misschien wel
jammer voor onze jongere
krachten in de club, want voor
hen was de 10 euro mooÍ
meegenomen. Het uitzoeken
hoe de vrijwilligers op een
gepaste manier beloond
kunnen worden zal een van
de eerste opdrachten van het
nieuwe bestuur worden...
<Marc>



Bestuffs
UerUadming

Éru1nu
Het bestuur van vzw Trial
Maaskant wenst een open
beleid te voeren. Daarom
wordt er van elke
vergadering een verslag
gemaakt, waaryoor dank
aan Mia Zels.

Agendapunten:

1. Sportvoorzitter
2, Sponsoring
3. Genk
4. [a Creuse
5. Wedstrijden
6. Jeep
7. Nog te bespreken

1. Jean Deckers heeft ziin
ontslag gegeven. Patrick
Hensen komt in de plaats tot
september. Dan kunnen de
leden stemmen voor een
andere sportvoozitter of blijft
Patrick het voortdoen.
Carool Baeten heeft ook zijn
ontslag gegeven. Marc
Cuyvers zal schrijven voor
MotorGazet.
De lunchpaketten wordt door
iemand anders verzorgt.

2. De sponsoring van Gust
Vervoort en Guy Smets zijn
afgerond. De reclame van
deze twee personen komen in
het boekje en op de kalender
te staan.

3. Op de Horensbergdam is
het binnen een aantal
maanden in orde i.v.m. de
vergunning. Dan mag er ook
op zaterdag en zondag
officieel gereden worden.
Patrick gaat als het weer

beter wordt een machine
vragen om het parcours in
Genk wat te veranderen.
4. Er komen geen kaartjes
voor La Creuse, omdat Trial
Maaskant dan meer moet
opleggen aan de B.M.B.

5. Er komt mogel'rjk een 3-
daagse Trial wedstrijd, een
soort Challenge, en er zal
gereden worden op 3
verschillende parcours. Bv.
Baarlo, Gressenich, Genk en
dit waarschijnlijk volgend
seizoen.

6. De jeep mag uitsluitend
gebruikt worden voor het
bouwen van nonstops op
zaterdag, maar niet op
woensdag om enkele
nonstops in Genk te bouwen,
dit omwille van de prijs van de
benzine. Misschien heeft men
het verkeerd begrepen, maar
we hebben op de
bestuursvergadering gezegd
gehad., dat men dejeep enkel
en alleen mag gebruiken om
materiaal te gaan halen, non-
stops te bouwen en naar de
bestuursvergadering te gaan.
Het laatste valt weg omdat,
waarschijnlijk de volgende
bestruusvergadering op de
Horensbergdam te Genk zal
doorgaan, en daar kan men
met de eigen wagen naar toe
gaan. Dan is het voor
iedereen even ver en is dit
probleem ook opgelost.
(n.v.d.r. bestuurslid Marc is
niet akkoord met de
verslaggeving omtrent dit
punt)

7. Er moet nog gesproken
worden over de
lunchpakketten die misschien
volgend seizoen wegvallen
omwille van de 10 euro
regeling. Men moet het ook
nog hebben over de KM-
vergoeding als men met de
eigen wagen non-stops gaat
bouwen, en over de
kettinggeleiders.

-4-



Laatste nluws
.Trial Maaskant heeft twee
nieuwe sponsors! We danken
Gust Vervoort en Philippe
Smets voor hun financièle
bijdragel

fi) "o**"u
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.Het sponsorgeld wordt
verdeeld onder alle piloten die
aan meer dan 9 wedstrijden
hebben deelgenomen
(regelmatigheidscriterium). De
waardebon die zij hiervoor
ontvangen kunnen ze
besteden bij Motorhuis Thys
of bij Freddy Nijsen.

.De automatisatie van het
secretariaat is ingezet. Marc
heeft een programma
geschreven om de
strafpunten met de computer
bij te houden. Tijdens de
wedstrijd in Bilstain van 2813
werd de laptop van de club
hiervoor gebruikt. Het
a uto matise re n va n h et
papieruverk neemt nu wel wat
tijd in beslag, maar als alles
op punt staat, zullen we er
volgend jaar zeker ons
voordeel mee doen.

.Na het afleveren van de
vergunning klasse 1 voor de
Horensbergdam in Genk is

het mogelÍjk om ook op
zaterdagen en zondagen te
trainen. Helaas is de
vergunning nog steeds niet
afgeleverd.

.Een klasse 1 vergunning
voor de Horensbergdam
betekent echter ook dat er
motorcross-trainingen zullen
plaatsvinden. We hopen dat
we hierdoor niet al teveel
beperking krijgen opgelegd
ivm het gebruik van het
terrein.

.Wie we ook al eventjes niet
meer hebben gezien is piloot
en senior en tevens
debuterend nonstop-bouwer
Stefan Herbots. Midden
februari raakte hij geblesseerd
tijdens een oefenrit aan de
knie. We wensen hem een
spoedig herstel toe en hopen
hem binnenkort op één van
onze wedstrijden te
begroeten.

.'Een beeld zegt meer dan
1000 woorden". Foto's van
onze wedstrijden vind je op de
volgende sites:
www.tríalmaaskant.org
Officiële clubsite met de

uitslagen, verslagen,
kalenders en vele links.
groups.msn.com/maaskant
Site van Lut Heselmans, ook

met foto's van WK-
wedstrijden
www.trialteam lenders.tk
Yannick en Mitchel Lenders

van BTC-Baarlo schrijven zich
wel vaker in op onze

weqslÍu(JeÍ1. va(]eÍ \roÍtÍt
neemt de foto's en zel ze op
de site.
.Foto's van onze wedstrijden
mag je altijd mailen naar:
i nfo@trialmaaskant.org

.De verslagen van onze
wedstrijden verschijnen ook in
het weekblad "Motorgazet'.
Door de vermelding van de
URL van Trial Maaskant in de
gazet kregen we al diverse
mails van geïnteresseerde
jonge motorcrossers.

oqs
Naast een heleboel
drukfouten stond er ook
e9q ]gro!e' fout in het vorig
clubblad.

Het betreft de datum van de
derde wedstrijd voor de
Challenge Trial Trophy in
AÍsne. Op de website- van
RDMC Bilstain stond eerst 3
mei. Dit is niet correctl Deze
wedstrijd gaat door op 3 juni
en vindt plaats op een
prachtige Aisne in de
Ardennen. Het is eendruk
bijgewoonde trial maar een
echte aanraderl

Fouten in de kalenders op de
website mogen steeds
gemeld worden aan de
redactie:

i nfo@trialmaaskant.org
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6de Proef oLK Baarlo is, is de familie De tweede plaats was voor
2511 Neeroeteren Lenders.Jongstetelgyannick John Ván Veelen,

deed het ook op vorige meegekomen met Marco.

Detens uiteiniletiit ï,"".',ff: ,í*l{"::""$"':l l5,X',5""::lo:"'ïji^0,ï,j31
ffimarUmuruí tweedevóórcuvvers' 

3i:flilïjfi[ff:ry;-ff1
Nationalen verschil, genoegen nemen

Veel recuperatietijd is de Eddy Lejeune heeft zich met de derde plaats.
piloten van Trial Maaskant Ufrf fóaar g'oed le"r-useerO ooniet .gegund. Amper één onze vorióe we"ostriijin óË,iË Seniorenweek na de dru.k ook in r{è"io-"t"Ën was hij Het ging er weer uitermatebijgewoonde wedstrijd 

^in *"é'. piÀr"r,t- -Àr" 
oud spannend aan toe in dezeGenk, stonden 

":l werero-iamflàen hoeft klasse. Dekens kwam metv_eertigtal piloten in niemand nerir ntq iets teNeeroeteren klaar om deel nr*. -fvlóéii1k"'--non"top.
te nemen aan de zesde 1n""1' uooi-Èd,iy was het een
P.r"9f van hgt open touo kunsgï-bá"rioo, 

""nLim,burgs kampioenschap o""ti" ón-rióá"ntià in detrial. laatste ronde *aar f,i; de helft

Wie Toon Van Baelen dit iaar opgeschoven naar de tweede
nog wil verstaar ;i;.;ï 

"p 
Experten plaats. Niet voor lang echter,

moLten staan Met ïrià Zeven piroten weas.oe1r1lf [xi*"""#iJ'l3liil?ffl,""[
n::?.""f:l"ï T"Jl,*,:; aan hét moeirijksie spoor. lïiï"n ",ï;o? Vanoppen

van zijn punten bijeenharkte.
Voor een echte uitdaging zou
hij zich beter met onze
experten meten. Cardinaels

Doyen en vuruíor-i àp í*ffiSil,*e' !!!e-n,s_ nieto de koord
votáoende afstand. VaderDiri ffiffi* s.?:pSnnen . en werd
kan tevreàen- ;t;; ;; ffi* uiteindelijk. winnaar ugól
trainingen*",pËiinJiW!.anoppen...L.'ng".tijdzaghet

derde ging worden, maar
Devisé deed in de laatsteJunioren W ronde wat-van hem verwachtNijskoninNeeroeterenzijnffi!vero.lnnavolgingVan

ervaringvaninhetLeuvenéeWDekensenVanoppènieedhij

vruchtenaf! ffi er naar uit dat Van Zanten

sebruiken. Steile wanden Nederrander Marco Reit reed ;:l"f$liÉï!?Í!*?'!r*iï
B",JHi".;:"i"tï",Xï1 ""i: ;,i*rg: Ëd"'l!Lo* nos moest rtozààm toezien hoe

1,;*'-* 
"l 

í."."1È":" I 
Ë ïïï1S Ti':: I "ii T,ff " "ï 

ËJiïj ""ïËft p od i u m p r a ats

hij de winnaar 
"n 

o"i oÉr"rXl ffBïff #,r,j""ï door deWie we ook steeds vaker zien ijár.óii."'SiËËÀiïodri" k"", <Marc>op onze. wedstrijden, maar ;;iïi eli-uo'"ti" ."tt"n.met het hart bij de club van
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Tijdens het tweede deel van
de kalender van Trial
Maaskant worden de
nonstops al wat moeilijker
gebouwd. Op die manier
krijgen de piloten die
volgend seizoen wensen
over gaan naar een hogere
klasse, alvast een
voorproefje. Misschien
daarom dat de nonstops
vóór de wedstrijd toch een
beetje kritisch werden
bekeken door sommige
seniors en her en der
werden veranderd. De
seniors rijden immers
hetselfde spoor als de
juniors maar hogerop
geraken is er bij de ouderen
piloten vaak niet meer bij.
Tegenstrijdige belangen,
maar daarom niet minder
plezier op de
Horensbergdam in Genk!

Debutanten
Een uitermate spannende
strijd bij de laagste klasse.
Van Baelen moest na ronde
drie het leiderschap overlaten
aan Karl Reuland. Met een
foutloze derde en vierde
ronde liet Reuland zien wie de
meester was op de
Horensbergdam. Voor de
tweede plaats bleef het
knokken tot aan de finish.
Vervoort en Machiels hadden
evenveel strafpunten maar

Machiels haalde het met de
nullen.

Junioren
Al na de eerste ronde was het
duidelijk dat Vanheuvezwijn
de overwinning binnen
handbereik had. Zonder ook
maar één voetje te zetten wist
hij zich door de acht nonstops
te manoeuvreren. Met meer
dan tien jaar trial-ervaring
dient Vanheuvezwijn zich
beter met de senioren te
meten. Cuyvers, ook niet van
de jongste maar met minder
ervaring wist zich al snel naar
de tweede plaats te rijden.
Voor de derde plaats streden
Hensen, Vogels, Wans en
Van de Ven. Na de vierde
ronde bleek het nipt Wans te
zijn die het brons in ontvangst
mocht nemen.

Nationalen
Ook in deze klasse een
spannend duel voor de eerste
plaats. Uytdenhouwen leek
het deze keer te gaan halen
vóór Cardinaels. Luc wist
echter een foutloze vierde
ronde te rijden. Een prestatie
overigens die geen enkele
nationaal hem na deed.
Francis Leers gaf weerwerk
voor de derde plaats. De
vierde plaats is wel geen
ereplaats maar de strijd
tussen Bleukx en Berckmoes
was er niet minder om. Met
één puntje verschil won
Dimmy, die bovendien zijn
entrée als nonstop-bouwer
maakte - en zo te horen aan
de reactie van de piloten met
veel succes overigens.

Experten
Veel experten heeft Trial
Maaskant niet en als ze zoals
Jan Cardinaels de meeste tijd
in het buitenland vertoeven
zien we ze ook al niet veel.
We waren dus zeer verheugd
om Jan nog eens te zien
rijden in Genk. Met zin
energierijke rijstijl een lust in

het oog voor elke
rechtgeaarde trial liefhebber.
Op een 'geleende' motor reed
hij tweemaal foutloos door de
acht moeilijke nonstops. Ook
Zels en Riegeloh reden een
foutloze (derde) ronde, maar
beiden hadden toen al
respectievelijk í6 en 17
punten bijeengesprokkeld.

Dat beloofde een zeer
spannende vierde ronde. Zels
kon de zenuwen in bedwang
houden en maakte slechts
één foutje in de vierde ronde.
Te sterk voor Riegeloh die
vrede moest nemen met de
derde plaats.

Senioren
De nieuwe nonstop-bouwers
hadden het de oudere piloten
niet gemakkelÍjk gemaakt.
Hoge flanken dienden
beklommen te worden en
enkele grote stenen moesten
als opstap dienen. 'Oldtime/
Eddy Zels kent de
Horensbergdam en kon zich
dan ook twee rondes lang
winnaar noemen. Maar na
ronde drie leek het er even op
dat de overwinnÍng hem zou
ontglippen. Dekens lag de
hele tijd al op de loer en stond
even aan de leiding, maar
wist zin kansen op de
overwinning te verspelen door
een slechte vierde ronde.
Eddy Zels terug in optima
forma na zijn kwetsuur, won.
Putzeys wist met een stabiele
puntenreeks de derde plaats
te bemachtigen.

<Marc>
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Het zoeken naar de ideale
wedstrijdkalender is steeds
een kwestie van wikken en
wegen. Ten eerste zijn er in
Limburg slechts twee
terreinen waar we als club
terecht kunnen. Één ervan
is het circuit Waterloos van
onze vrienden van MC
Maasland in Neeroeteren.
Rekening houden met het
de kalenders van de
motorcross is dus een
noodzaak. Ten tweede z'rjn
er de wedstrijden van onze
collega's van de Open
Flanders en de wedstrijden
voor het Nationaal
kampioenschap. Misschien
daardoor een mindere
opkomst op de negende
proef die samen viel met
een tweedaagse
trialwedstrijd in Mesen.

Debutanten

Zowel Reuland als Houben
reden buiten klassement en
daar konden Vervoort en Van
Baelen hun voordeel
meedoen. Eerst dachten Gust
en Toon dat ze naast de
prijzen zouden grijpen.
Verbazing alom toen bleek
dat de eerste twee plaatsen
toch nog voor hen waren.
Deze heren dienen wel op te

letten voor opkomend talent
Kevin Machiels. Omdat hij wat
minder wedstrijdervaring heefr
moest hij wat veel voetjes
zetten in de eerste ronde.
Maar in de daaropvolgende
rondes wist hij veel van zijn

achterstand weg te werken. ln
ronde vier was hij op zijn best
en maakte hij slechts twee
strafpunten, iets dat enkel
Houben hem na deed.

Junioren

Het kon niet uitblijven: de
eerste overwinning van het
seizoen voor Cuyvers is
binnen. Ondanks twee vijven
wist hij met een behoorlijk
puntenverschil zin eerste
plaats te verdedigen. Hensen
die de laatste tijd wat te
kampen had met motorpech is
weer helemaal terug! Al vanaf
de eerste ronde had hij een
voorsprong op Wans, die wel
steeds beter ging rijden, maar
het verschil toch niet meer
goed kon maken.

Nationalen

De lage opkomst
klasse kon de

drukken. Eigenlijk lag de

uitslag al van te voren vast.
Schreurs en Uytdenhouwen
maakten er dan maar een
leuke dag van.

Experten

Ook in deze klasse een
onderonsje van twee
Maaskanters. Tits zat Zels
kort op de hielen, maar door
een mindere tweede ronde
van Tits kon Zels zijn
voorsprong gemakkelijk
behouden tot het einde van
de wedstrijd.

Senioren

Dekens bouwt zijn
leiderspositie in het
klassement weer wat verder
uit. Met vier zeer sterke
rondes wist hij de
concurrentie ruim achter zich
te laten. Heselmans reed ook

een prima wedstrijd maar kon
enkel in de laatste ronde een
puntje goed maken op
Dekens. De derde plaats was
voor Bart Devisé.

<Marc>

bij deze
pret niet
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Een eerste prachtige
lentezon zorgde voor een
overheerlijke trialdag in
Bilstain. Het terrein van
onze Waalse vrienden lag er
op het eerste zicht vredig
bij. Maar schijn bedriegt,
want door de warmte van de
zon had zich tegen de
middag een glibberig laagje
boven op de bevroren
ondergrond gevormd, Het
zou weer niet gemakkelijk
worden! Getuige hiervan
het flink aantal voetjes dat
de piloten moesten zetten
om door de 32 nonstops te
komen.

Debutanten

Vervoort maakte vanaf de
eerste ronde duidelijk dat hij
z'n zinnen op de ovenarinning
had gezet. Van Baelen eerst
wat aangeslagen door een
forse puntenklooÍ zette
echter alles op alles. Als
enige wist hij een foutloze
vierde ronde te rr1-den, toch
kon hij er zijn achterstand niet
mee weg werken. Robbeets
was in goede doen. Hij neemt
geregeld deel aan de
wedstrijden en werd dit keer
beloond met een
verdienstelijke derde plaats.
Enkele piloten reden buiten

categorie: Reuland eindigde
vóór Houben. Cremers en
Meisen sloten zich wegens
trainingsgebrek ook aan bij
deze klasse.

Junioren

Wans en Bilstain gaan goed
samen. Net als vorige
wedstrijd op dit moeitijke
terrein was de eerste plaats
voor Fred! Cuyvers reed een
mindere derde ronde en werd
tweede. Jan Van de Ven op
de hielen gezeten door
Hensen, kon zijn derde plaats
behouden tot op het einde
van de wedstrijd.

Nationalen

Sensatie bij deze klassel
Bleukx en Nijs kwamen met
evenveel straÍpunten door de
eerste ronde. Uytdenhouwen
volgde op één punt. ln de
tweede ronde maakte Bleukx
in tegenstelling met Nijs een
betere beurt. Uytdenhouwen
herstelde zich ook en
nestelde zich op een
gedeelde eerste plaats naast
Bleukx. Of de ffsiek zware
proeven er de oozaak van
waren of was de concentratie
even weg? Hoe dan ook.
Bleukx kwam ten val in de
derde ronde en moest
ongewild opgeven.
Uytdenhouwen won
uÍteindelijk zonder problemen,
Nijs werd tweede. Berckmoes
en Schreurs hadden
evenveel strafpunten maar
Berckmoes haalde het met de
nullen.

Experten

Alle wedstrijden van de BMB
voor Trial spelen zich af op de
moeilijke, met stenen
bezaaide Waalse terreinen.
Om zoals David Zels BelgÍsch
kampioen trial te kunnen
worden - al heel lang geleden

dat een Vlaming en laat staan
een Limburger deze titel kon
bemachtigen - moet je deze
terreinen goed kennen. Zels
bewees ook dit keer weer dat
hij zich in Bilstain thuis voelt.
Voor Maarten Tits waren de
moeilijke en vaak ook lange
nonstops een uitdaging. Maar
met de bijstand van vader Tits
reed Maarten een mooie en
ongetwijfeld leerzame
wedstrijd.

Senioren

ls Dekens nog te verslaan?
Wie zal het zeggen? Er zullen
in ieder geval al straffe dingen
moeten gebeuren wil hij dit
jaar naast de kampioenstitel
grijpen. Misschien kunnen we
nog wat stuntwerk venivachten
van Eddy Zels. Eddy dit keer
met z'n 'nieuwe' oldtimer en
nu dus in staat om ook aan de
wedstrijden in Bilstain te

kunnen deelnemen, reed ook
weer ongelooflijk goed en
vormde als enige een
bedreiging voor Dekens.
Kandidaten voor de derde
plaats waren er genoeg:
Devisé reed een schitterende
eerste ronde met slechts 7
strafpunten, maar moest een
ronde later Putzeys, Van der
Haegen en Heselmans toch
vóór laten gaan. Van dit
drietal was het uiteindelijk
Putzeys die de derde plaats
bemachtigde.

<Marc>



Rennersprotíel

Naam: Ronny Hamaekêrs

Telefoon: 0496187.74.20

Adres: Oude Baan 630
3630 Maasmechelen

Categorie: Senior Motor: Montesa 315R

Naam: Jan Van de Ven

Telefoon: 031482.22.52

Adres: ltegembaan 24
2590 Berlaar

Categorie: Junior

Naam: Michael Rijkers

TeleÍoon:

Adres:

Categorie: Debutant

MoÍor: Yamaha

Motor: Montesa 3í5R

Naam:

TeleÍoon:

Adres:

Categorie:

Gust Vervoort

011t42.25.84

Guido Gezellelaan 99
3550 Heusden-Zolder

Debutant Motor: Montesa 3í5R

Naam: PhiliPPe Dekens

Telefoon: 0íí/3í.46.86

Adres: Opperstraat24í
3850 Nieuwerkerken

Categorie: Senior Motor: Montesa 3í5R



Op één van onze vorige
wedstrijden in Genk
namen enkele piloten
van MSC Werl {D) deel
aan de wedstrijd. Ze
nodigden ons uit oP een
wel heel bijzondere
trialwedstrijd. Op í mei
a.s. vindt op hun
trialterrein namelijk een
team-trial plaats.

Drie tot vier piloten uit
dezelfde club vormen een
team. Zowel jong als oud
kan een team vormen. De
enige voorwaarde is dat ze
hetzelfde spoor rijden.

Bij elk team met vier
piloten wordt, op het einde
van de ronde, de slechtste
prestatie van elke nonstoP
niet mee gerekend.
Als bijvoorbeeld de eerste
drie piloten een nul djden,
dan kan de vierde zich een
v-rjf permiteren. Mislukt de
eerste piloot, dan moeten
de overige drie heel goed
opletten! Dit zorgt voor
tactiek en teamgeest.

Elke vier minuten start er
een team. Opdat alles vlot
zou verlopen, is het nodig
om van te voren in te
schrijven. Een
inschrijvingsformulier kun
je vinden op de website
van MSC Werl.

Waar:
Werl (achter Dortmund)
230km van Genk

Wanneer:
1 mei 2004
start 11.00u

Klasse.-
A Experten
B Gevorderden
C Beginners

Startgeld:
50 euro per team
Maximum viêr, minimum

drie piloten per team

Vootwaarden:
Clubkledij verplicht
Elke team wijst een
kapitein aan. Hij wordt
het aanspreekpunt voor
MSCWerl.

LETOP:

De
insch rijvingsform ulieren
moelen ten laatste oP 17
april in Werl zijn.
Tijdens de Paastrofee in

Genk zijn de
insch rijvingsformulieren
te verkrijgen op het
secretatiaat. De piloten
kunnen ook online
inschrijven op de website
van MSC Werl,

Milieumatie
Recente wijzigingen in de
wetgeving omtrent
ruimtelijke ordening en
leefmilieu hebben in
Vlaanderen hun uitwerking
niet gemist. Vooral de
beoefenaars van
motorsport merken de
gevolgen.

Het heeft echter geen zin om
met getrokken messen naar
milieubewegingen of -partijen
te wijzen. Zii
vertegenwoordigen enkel het
groeiend besef dat we zuinig
om moeten gaan met
ruimtelijke ordening en het
leefrnilieu.
"lf you can't beat them, join
them" zegt een Engels
spreekwoord. Misschien
daarom dat in Engeland
trialliefhebbers onder de
naam TRF gedragsregels
hebben opgsteld voor het off-
road rijden met de motor. Ook
verzamelen ze tips om
milieuvriendelijk aan de motor
te sleutelen en om te gaan
met afvalstoffen.
Door het verplicht stelllen van
het milieumatje op de
wedstrijden van onze club
willen we ook een voorbeeld
stellen. Wettelijk was het al
langer verplicht maar nu gaat
er ook op worden toegezien.
Bovendien blijkt het matje ook
heel praktisch om het thuis in
de garage te gebruiken tijdens
het sleutelen aan de motor.

www.trf.org.uk



SGIhtErsilm

Samen rijden

Rij bij voorkeur met iemand
samen, je kunt elkaar tiPs
geven, even brainstormen
over iets waarvan je even
niet weet hoe je het moet
aanpakken, en een beetje
uitdaging om de ander af te
troeven is natuurlijk ook een
prima stimulans. Achter
elkaar aan rijden, om beurten
voorop, zodat de ander
dezelfde lijnen moet volgen
is ook leuk. Als je alleen rijdt,
geen dingen doen waar je
hard bij zou kunnen vallen.
Bijvoorbeeld moeilijke
obstakels, rondjes draaien oP

een helling, daar donder je
gegarandeerd zo nu en dan
hard van je motor af, meestal
aan de 'diepe' kant. Doe dat
soort dingen niet als je alleen
bent, concentreer je dan oP

oefeningen die misschien wel
rottig moeilijk zijn, maar waar
je je niet enorm Pijn kunt
doen als het inderdaad een
roftige oefening blijkt te zijn.

Steile hellingen

Naar boven toe leun je ver
naar voren , maar als je te
ver naar voren leunt heb je

minder gewicht oP je
achterwiel waardoor je soms
te weinig grip krijgt en gaat
spinnen. Op een helling dus
spelen met je gewicht,
probeer te voelen hoever je

toch naar achteren moet om
tractie te houden. Als je
tegen een steile zandhelling
oprijdt, heb je ook vaak
weinig grip waardoor het
moeilijk is vaart te houden.
Een beetje dansen (verend
op je stepjes staan) helPt

vaak om meer grip te
houden, of om het effecl van
meer gewicht te voelen oP de
traktie: op het moment dat je
naar beneden komt en hard
op de stepjes duwt om weer
op te veren, voel je dat je
eventjes veel meer griP hebt.

Gecontroleerd een steile
helling afdalen is ook
belangrijk. Gewicht naar
achteren toe, want je wilt niet
over je vooMiel duikelen.
Vaak kun je niet lekker lang
uitrijden beneden, maar moet
je direct een scherPe bocht
maken of over een
boomstronk of zo, dat gaat
niet fijn met 40 km/u. Steil
naar beneden heb je
nauwelijks druk oP je
achtenariel, dat blokkeert dus
heel snel en dan komt het je
links of rechts voorbij glijden.

Dat is leuk als je een scherp
bochtje moet maken, maar

als je recht naar beneden
wilt, moet dat dus juist niet.
Heel weinig achterrem dus,
maar je zult veóaasd zijn
hoe machtig goed en
gecontroleerd je oP zo'n
steile helling met je voorrem
kunt remmen. Juist omdat de
hele motor voorover staat, zit
vrijwel alle gewicht oP de
voorkant, dus je hebt veel
meer grip dan je zou
verwachten.

Een opstap nemen

Eerst steeds met de
carterplaat er op knetsen,
maar later heel mooi het
voorwiel hoog houden zodat
je er mooi soePel overheen
gaat. Net voor je er tegen
rijd, de voorkant even in de
vering drukken, gas bij geven
als hij eruit komt, dan komt
de voorkant door uitveren en
gas geven heel mooi
omhoog. ls de opstap al wat
hoger, dan twee keer gas
geven. De eerste keer om
het voonlrriel op de hindernis
te plaatsen, terwijl je een
beetje naar achter leunt. Dan
een tweede keer om de
motor en jezelf over of oP de
hindernis te krijgen. Niet
vergeten om je gewicht terug
naar voren te brengen en
mee omhoog te wippen met
de motorfiets.

$IHHHil*Fft,
utF#s?alFttlillf iÍ g*ao srsft-Tnull}Flt
ïëf- ol l/to-3t.to FJLX- Sf f/to.lt.5t
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Op verzoek een kleine kruiswoordpuzzel. Als je het clubblad goed leest, kun je alle
vragen gemakkelijk oplossen. Vind het woord dat we zoeken en mail de oplossing door
naai infógtrialmaaskant.org of schrijf het op een stukje papier met vermelding van je

naam. Wie de schiftingsvraag juist heeft, of de oplossing het dichtst benaderd, mag een
bus kettingspray geschonken door Motorhuis Thijs in Sint-Truiden in ontvangst nemen.

Kruiswoord

Zoek het
woord ->

Vul in van boven naar
beneden:

1. Club die de Team-Trial
organiseert.

2. Oefenterrein in de Ardennen.

3. Ben je verplicht te dragen
tijdens onze wedstrijden.

4. Waar je op en af kunt rijden.

5. Hopelijk kunnen we in deze
gemeente volgend seizoen een
wedstrijd doen plaatsvinden.

6. Wie kunnen we niet missen
op een wedstrijd?

7. Merk van trialmotoren.

8. Dit krijgen we het liefst zo
weinig mogelijk.

9. Hoe heet de jongste piloot
van Trial Maaskant?

Schiftingsvraag

Hoeveel strafpunten zulllen alle piloten die meedoen aan de í 4de en laatste proef van het OLK
in Bilstain samen maken?

123456789

Motorhuis Thijs
Hasseltsesteenweg 201
3800 Sint-Truiden
01r /68.43.10
WWW.TRPRACING.BE

ffi
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Tóon
Van eààten

we hadden een gesprekje met roon van Baeren. Hij is de de jongste pÍroot van Triar
Maaskant. Ruim een jaar gereden zagen we Toon vooihet eerst in cànr. '
vader Dirk kenden we at langer. Na zÍjn eerste oefenritten schreef roon zich ditkalenderjaar in bij de debutanten. Nu rijdt hij elke wedstrijd aan de top. Een heleprestatie als je weet dat de rest van de debutanien toch veel óuder zijn en vaak al jaren
motorervaring hebben.

Toon, vertel eens: hoe is het begonnen?
> lk denk twee jaar geleden. ln het begin met de fiets en nu één jaar en enkele maanden
met de motor.
Je pa heeft ook een trialmotor.
> Ja die heeft dat al eventjes hoor.
Wie rijdt het beste? Jij of je pa?
> Dat weet ik niet, hé
We zien pa anders niet meer zoveel rijden, zou hij niet meer durven?
> (lacht)
lk zr'e je vaak op woensdagmiddagen oefenen in Genk. Je woont in Mol. ls er bij jullie
in de buurt geen parcour?
> Niet echt, nee. Maarwe hebben een camionette.
Wat ga je het liefste rijden?
> Bilstain... Genk... en Leuven ook nog.
Wat wÍl je later worden?
> Trialer I

Wie zijn je grote voorbeelden?
> Cabestany en Fujinami.
Heb je nog andere hobby's buiten trial?
> computeren en fietstrial. Niet met zo een speciale fiets maar met een mountainbike.

Iliài. hê àen, ia,atal vooldefel ro.v. anderer';;i;i;pU* rt.;Ël*e oi
llsnannjng zeer ontspannende vrijetijdsbesteding. oit fran'varilren uàn i""ËuËËropspoÍnrveau. TrÍaÍ i_i door iedeÍeen te beoefenen; jongen, meisjà, man of vrouw enqua reeftUo vanaf ca. gjr. tot zolang men zich fit voelt. Bovendieri qeeft het e1ên zêêrgoeoe,basrs voor het beoêfenên van alle anderc (motorltweewieËr activiteiten. Je
o{rïiyrl(KgJt, een-heet goed evenwichtsgeVoel hetgeen de basis is voor het oD twêeyi?giiil9"l. ue. verfo!9!.!e behendigheid mer een motor en oóX Ott is bijionder
rgls^rlT voj)r b..v. net riidên mêt êen wegmotor. wereldkampioenen moórcross
zoals sEtan Everts, Eric.Geboerc, Roger de Goster en Jeff smitË zijn niet ooo, niets
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Bij ons thuis hadden we

vroeger een (brom)
fietsenwinkel. Als Honda-
dealer werden we jaarlijks
uitgenodigd voor een grootse

show waar de nieuwste
modellen werden voorgesteld.
Alsof het gisteren was herinner
ik me nog het oPtreden van
Eddy Lejeune. Het moet begin
jaren tachtig geweest zijn en oP

één van die shows, nam hij het
op tegen het nieuwste model:
de Honda Camino. Een
bromliets die omwille van zijn
variomatische aandrijving kon
wedijveren met de trialmotor
van Eddy Lejeune, althans
volgens de reklamejongens.
Nooit eerder had ik trial
gezien, maar ik was
onmiddelij k verkocht. Talrijke
tweedehands Camino's die
mijn vader in het werkhuis had

staan hebben dienst gedaan als

trialmotor, waar ik samen met
vrienden de stunts van EddY

Lejeune trachtten te imiteren.
Nog maar enkele jaren geleden

heb ik me een echte trialmotor
gekocht en wie kom ik oP onze

wedstrijden tegen. U raad het
al: Eddy Lejeune !

Niet alleen voor mij Persoonlijk
maar ook voor Trial Maaskant is

het een hele eeÍ om de

drievoudige wereldkamPioen aan

het werk te kunnen zien oP de

wedstrijden van onze club. Het
was lange tijd stil rond EddY,

maar dankzl Beta-invoerder
Rainier is hij terug. EddY maalt
op die manier Publiciteit voor het

merk Beta. De Rev-3 is een hele

mooie modeme en krachtige

motor. Toch blijft het wel wat
wennen. EddY was als het ware

veÍgÍoeit met het merk Honda.

Want wie anders dan EddY heeft

Honda de wereldtitels Trial

1982, '83, '84 geschonken?

Er is een heel boek te schrijven

over de familie lrjeune en het

Honda materiaal. Vader Jean

Lejeune was een Honda
lieÍhebber. Hij knutselde liever
dan hij zelf reed en hij verraste

iedereen elke keer weer oPnieuw

met zijn creaties. EddY Lejeune

haalde al als kind de gekste

toeÍen uit met een zelfgemaakt

fietsje van PaPa Lejeune. Al snel

kreeg hij een van de

gemotoriseerde creaties van zijn

vader. Hij trainde in Bilstain en

vergroeide als het ware met het

terrein en de tÍialmotoÍ. Veel

later kreeg hij de eerste Honda

trialmotor, de RS360T. Het was
juist deze combinatie, EddY

Lejeune en de 360cc viertakt
trialmachine, die het Publiek
wilde zien. Het machtige geluid

van de eencilinder en

acrobatische vaardigheden van

Lejeune waren werkelijk
fantastisch om te zien. Een klasse

apart. Even aPaÍ als SammY

Miller met zijn Ariel, Yrio
Vesterinen met zijn Bultaco en

Jordi Tarres met de Beta (ok ook
met zijn Gas-Gas). Het Publiek
rende van sectie naar sectie om

maar niets te missen van de

'combinatie' en het weergaloze
'toneelstukje' werd oP ieder

hindemis opnieuw oPgevoerd.

En daarbij kon enig gevoel voor

dramatiek hem niet ontzegd

worden. Bijna stoïcijns voerde

Lejeune zljn 'nummer' oP.

Werkelijk onvergetelijk.
Verafgood door de Walen,
geliefd bij de Fransen (tot
Michaud kwam), en getolereerd

door de Britten. Zijn aanPak was

anders dan die van de Britse

rijders. Eddy communiceerde
niet of nauwelijks en als hij iets

zei dan was het tegen zijn
begeleidende broers Jean-Marie

of Eric, of legen de mecanicien

André Simens. De voertaal was

Frans en dan ook nog in een

zwaar dialect. Door de Pers ook

wel 'Bilstains' genoemd. Aan
joumalisten wilde hij niet veel

kwijt. Uiteraard sprak hij wel
met de Franstalige Pers en in het

bijzonder met de Luikenaar
Michel D'Awans. Maar toch ook
geen hele verhalen.

Na de trialsport heeft hij van het

verdiende geld de fabriek van

zijn vader (ontwikkeling van

plastic flessen) gekocht en later

weer zun een gÍoot concem

verkocht. Hij is er nog steeds in
dienst. Lange tijd heeft hij geen

trialwedstrijden gereden. Wel
deed hij saÍnen met zijn dochter

stunts tijdens PaardensPort
evenementen. Samen met zijn
rrouw heeft hij een bedrijlje in

verhuur en verkooP van
trampolines. TramPoline
springen en tumen is goed voor
de conditie en het
evenwichtsgevoel. EddY deed

vroeger ook tramPoline sPringen

als training en hij is ook goed

'aan de ringen'. Enkele jaren

geleden kreeg EddY een zwaar

verkeersongeval. Hij werd
aangereden toen hij met de motor
op de pechstrook stond. Na een

lange revalidatie is hij weer met

trial begonnen. Zijn oPtreden in

Bilstian Challenge en oP de

wedstriiden van onze club geeft

blijk van de positieve instelling
van de atleet EddY Lejeune.

<Marc>
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Waarom is het zo moeilijk om
een geschikt terrein voor trial
te vinden? Die vraag krijgen
we vaak te horen van leden en
sympathisanÍen. Het is
inderdaad moeilij k te
begrijpen. Is de Vlarem-
milieuwetgeving de oorzaak of
ligt het aan de onbekenheid
van onze geliefde sport? In
deze rubriek proberen we een
antwoord te geven op deze
vragen.

AIs gevolg van de wereldwijde
berzorgdheid over het leefrnilieu,
wat resulteerde in een
overwinning voor de groene
partij en en het groene
gedachtegoed, werd er in
Vlaanderen een milieuwetgeving
op poten gezeÍ. De Vlarem-
milieuwetgeving werd een
opsomming van alles wat met
geur-, lawaai, en milieuhinder,
in de breedste zin van het woord,
te maken had. Niet alleen
motoÍsporten maaÍ ook
kleiduifschieten en alle andere
zaken die op enige wijze hinder
kunnen verootzaken werden
gecatalogiseerd en
gereglementeerd. Oefenterreinen

voor motoÍsporten mochten
bijvoorbeeld enkel nog in
recreatiegebieden gesitueerd zijn.
Meestal zijn deze ingekleurd in
de onmiddelijke omgeving van
woonzones. Dit maakt de
inplanting van omlopen praktisch
onmogelijk. Om de
bestaanszekerheid van de
gemotoriseerde sporten in de
toekomst te waarborgen, belastte
de Vlaamse overheid de
provincies met het zoeken naar
permanente polyvalente omlopen
waarvoor de nodige ruimtelijke
en milieukundige vergunningen
afgeleverd kunnen worden.

Ondertussen zijn enkele van deze
teneinen (gedeeltelijk) vergund.
Dat dit zo lang duurt is deels te
wijten aan de vele
belangengroepen die hierbij
betrokken zijn. Zowel ruimtelijke
ordening, leefmilieu,
volksgezondheid, de provinciale
sportdienst, de steden/
gemeenten, de uitbaters van de
terreinen en de
milieubewegingen moeten samen
tot een oplossing komen. Dit
betekent veel vergaderden en er
zal er nog veel vergaderd moeten
worden, vooraleer deze tereinen
zo zijn dat iedereen akkoord is.

Er werd ons wel beloofd dat trial,
na motorcross, de sport is die als
eersle zal worden opgenomen in
deze permanente en polyvalente
omlopen. Aan het bestuur van
Lommel Balendijk heeft Trial

Maaskant reeds schriftelijk de
waag gesteld om een sfuk van
het tenein voor trial te voorzien.
Aader locaties zoals oude
stortplaatsen omvormen tot
permanente trialomlopen, zoals
men in Nederland heeft gedaan,
is in Limburg onmogelijk. De
voorwaarde opgelegd door de
overheid om op de terreinen
verschillende hinderlijke sporten
te combineren, en omdat er
maximum vijf omlopen mogen
zijn, betekent dit dar er in
Limburg op deze omlopen
zowiem aan motorcross moet
kunnen worden gedaan. En een
stortplaats is in tegenstelling met
trial onbruikbaar voor
motoÍcÍoss.

Misschien meer succes met de
omlopen klasse 2 (max.3
wedstrijden perjaar) en klasse 3
(max.l). Winand Vandelaer,
sportfunctionaris in de gemeente
Bilzen beloofde ons een goed
woordje te doen op de
vergadering die vooraf ging aan
de motorcrosswedstrijd die in het
Paasweekend plaatsvindt in zijn
gemeenle. Het lerrein is
eigendom van de Dienst voor
Scheepvaaí. De vergadering
werd bijgewoond door alle
betrokken partijen. Winand heeft
gevraagd of het mogelijk was om
er een jaarlijkse trial te kunnen
organiseren. Helaas moest hrj
ons melden dat hij een 'nee'
gekregen heeft op oÍve vÍ.àa1.



Als sportfunctionaris heeí1 hij het

ook niet gemakkelijk. Hoe

ingrijpend de gevolgen zijn van
de Vlarem-milieuwetgeving
illustreerde hij door ons te
vertellen dat van de twintig
sportlocaties in de gemeente

Bilzen er slechts vijf wettelijk in
orde zijn. Natuurlijk zullen er

niet zo veel klachten
binnenkomen over een illegaal

voetbal dan over de lawaaierige

motorsporten.

De problemen zijn bU de

overheid wel bekend. Op
initiatiefvan Steve Steavert werd
een omzendbrief r'a.ar de

gemeentes gestuurd waarin zij de

toelating krijgen om o.a. op
industrieterreinen een wedstrijd
klasse 2 te doen plaatsvinden.

We bezochten een aantal
industrieterreinen en vÍoegen

enkele firma's, gespecialiseerd in
breekwerken en/of
bodemontginn ing of zij
geïnteresseerd zijn in een
éénmalige wedstrijd op hun
terrein. We kregen maar weinig
positieve reacties. tl aak zljn deze

locaties tijdelijk vergund en de

overheid kan besluiten de

vergunning niet langer te
verlengen of erger nog in te

trekken.

Van de firma Betonac, actief op
het voormalig militair tenein in
Brustem (Sint-Truiden) namen

we, na het eerste negatief
antwoord op de aanvraag door

Patrick Nelissen, opnieuw
contact op met de heer Humblet,
verantwoordelijke van de firma
Betonac voor de werken in
Brustem. Van hem kregen we
uiteindelijk toch een positief
antwoord. Het terrein ligt echter

in het militair domein. Ook van

de militaire overheid moeten w€

de Íoestemming krijgen. Ze ziln

bereid om op oÍrze vraag in te

gÍum en willen onder de vorm
van een huurovereenkomst het

terrein ter beschikking stellen,
mits we de toelating krijgen.
Hiervoor moet een heel dossier

worden samengesteld met een

"gemotiveerde aanvraag met een

duidelijke en gedetaileeerde

vermelding vaÍl het doel." Wordt
misschien toch nog vervolgd.

Waarom ver zoeken als het

dichtbij ook kan. Marc Cuyvers
contacteerde de
afu alverwerkingsbedrij f Dilissen
in Overpelt. Gewapend met

videoband en clubblad werd hij
ontvangen op het kantoor. Vader
en zoon Ivo Dilissen waren
enthousiast. Een mooie sport

vonden zij het en hun terrein was

zeker geschikt. Na een
rondleiding op het tenein, was

het snel duidelijk dat er wel een

kraan of bulldozer aan te pas

moest komen vooraleer een

aantal nonstops kan worden
uitgezet. Ivo maakte hier geen

punt van. Hij is bereid zowel de

kraan als de buldozer door hem
persoonlijk in te zetten op een

zaterdagmiddag om er wat
werken te verrichten. Normaal
kost dit ruim 400 Euro peÍ uur,
maar Ivo is bereid deze kosten

voor zijn rekening te nemen. Na
een onderhoud met de

burgemeester Karel Pinxten,
werd de procedure gestart. De

eerste wedsÍijd zal een try-out
worden vermoedelijk ergens in
september. De wedsÍijd zal
nadien geëvolueerd worden en

indien alles nÍur wens verloopt,
wellicht een vervolg krijgen op

de kalender van het Open
Limburgs Kampioenschap. Ook
in Neerpelt hebben we een

aanvÍaag lopen, maar hierover
later meer.
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3. David Zels 35 pt
4. Kregeloh Christian 47 pl
5. Yves Pletinkx 55 pt
6.ArnoudDewale 1í9pt

Senioren:
L Philip Dekens 8 pt
2. Petervanoppen 15 pt
3. Bart Devisé 16 pt
4. Willem Van Zanten 18 pt
5. Luc Heselmans 20 pt
6. Phiippe Vd Haegen 21 pl
7. Lucien Putzeys 25 pl
8. Ronny Hamaekers 34 pt
9. Chris Op de Locht 37 pt
í0. Marc Roppenecker 46 pt
í 1 . Jef Van de Ven 87 pt
12. Karl Cremers 99 pt
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6. Van de Ven Jan
7. Guy Slegers

Nationalen:
í. Luc Cardinaels
2. Bart Uytdenhouwen
4. Francis Leers
3. Dimmy Bleukx
5- Barend Berckmoes
6. Dario Nijs
7. Rob Schreurs

Experten:

33 pt
66 pt

1. Cardinaels Jan 3 pt
2. David Zels 17 pt
3. Kiegeloh Christian 22 pl
4. Tits Maarten 59 pt

Senioren:
1. Eddy Zels I pt
2. Philip Dekens 10 pt
3- Lucien Putzeys 12pt
4. Luc Heselmans 17 pt
5. Ronny Hamaekers 20 pt
6. Willem Van Zanten 27 pl
7, PeterVanoppen 29 pt
8. Michel Dubuquoy 32pl
9. Bosman Jean-Pierre 38 pt
10. Marc Roppenecker 52 pt
11. Jefvan deVen 85 pt

uitgevallen:
Eddy Pauman
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19 pt
25 pl
3s pt
62 pt
63 pt
73 pt
80 pt

Debutanten:
1. Toon Van Baelen
2. Daniel Doyen
3. Gust Vervoort
4. Didier Robbeerts
5. Marcel Goes
6. Matheussen Guy
7. Kevin Machiels
8. Fred Verdonkshot
9. Erwin Doyen
10. KurtWilms

buiten klassement:
-. .Jos Houben

uitgevallen:
-. Rik Verdonkshot

Juniors:
1. Dario Nijs
2. Yannick Lenders
3. Marc Cuyvers
4. Fred Wans

5. Jan Van de Ven

6. Guy Slegers
7. Arnoud Vd Eynde
8. Dominique Vogels

buiten klassement
-. Sil Geussens

Nationalen:
1. Eddy Leieune
2. Luc Cardinaels
3. Dimmy Bleukx
4. Mitchel Lenders
5. Rob Schreurs
6. Ralf Bulau
7. René Smits

Experten:
1. Reit Marco
2. John Van Veelen

Debutanten:
1. Karl Reuland
2. Kevin Machiels

3. Gust Vervoort

4. Dennis Reuland
5. Toon Van Baelen
6. Wim Van de Broeck
7. Karl Cremers
8. Erik Meissen
9. Robbeerts Didier
í0. Michael Rijkers

í 1. Guy Matheussen

12. Gregory Erkens
13. KurtWilms
14. Smets Guy
15. Smets Philippe

Juniors:
1. P. Vanheuverzwijn 8 pt
2. Marc Cuyvers 14 pt
3. Fred Wans 29 pt
4. Vogels Dominic 30 pt

(1 8x0)
5. Hensen Bart 30 pt

(1 7x0)

3pt
6pt
7pt

25 pt
28 pt
38 pt
43 pt
45 pt
50 pt
84 pt

39 pt

8pt
20 pt
24 pt
36 pt

(1 7x0)
36 pt

(1 4x0)
46 pt
52 pt
59 pt

13 pt

7pt
9pt

(2ex0)
9pt

(27x0)
12 pl
13 pt
16 pt
18 pt
27 pl
36 pt
46 pt

(21x0)
46 pt

(1 4x0)
54 pt
60 pt
62 pt
69 pt8pt

16 pt
60 pt
70 pt
76 pt
81 pt
82 pt

3pt
34 pt
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Debutanten:
1. Gustvervoort 22pl
2. Toon Van Baelen 24 pl

(20x0)
3. Kevin Machiels 24 pt

(1 9x0)
4. Didier Robbeerts 36 pt
5. Wim Van den Broeck 38 pt
6. Marcel Goes 53 pt
7. Sleypen Drik 72 pt

buiten klassement:
-. Jos Houben 6 pt
-. Karl Reuland 15 pt

uitgevallen:
-. Wilms Kurt

Juniors:
1. Marc Cuyvers
2. Bart Hensen
3. Fred Wans
4. Jan Van de Ven
5. Dominique Vogels
6. Guy Slegers

Nationalen:
í. Bart Uytdenhouwen
2 Rob Schreurs

Experten:
1 David Zels
2. Maarten Tits

24 pt
35 pt
39 pt
51 pt
55 pt
67 pt

40 pt
79 pt

26 pt
44 pt

Senioren:
1. Philip Dekens 6 pt
2. Luc Heselmans 13 pt
3- Bart Devisé 20 pt
4. Willem Van Zanten 32 pl
5. Ronny Hamaekers 33 pt
6. PeterVanoppen 37 pt
7. Lucien Putzeys 47 pt
8. Chris Op de Locht 48 pt
9. Jefvan deVen 88 pt
10. Eddy Paumen 89 pt
'1 1 . Erik Meissen 105 pt
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uitgevallen:
-. Eddy Paumen
-. Marc Roppenecker
-. Willy Nijs

Voor deze
wedstijden
hielpen,
(alfábetisch)

om de nonstops te
bouwen:

Dimmy Bleulo<

Karl Cremers
Marc Cuwers
Bart Devisé
Erik Meisen
Chris Op de Locht
Rob Schreurs
Guy Slegers

Konfuoleerden op één of
meer wedstrijden:

Martine
en los Bleukx

Sabrina Coppieters
Bat, Monique

en Patrick Hensen
J.P.
Guy Matheussen
Erik Meisen
Willy Nijs
Freddy Nijssen
Frangois Nolmans
Jolanda (Paumen)
Fam. Reuland
Anita en Guy ïts
Luc Uytdenhouwen
Johnny Van Delft
Silke Wilms

Verzoroden het
secretá ia a t, prijsu itrei k ing
en briefing:
Sabrina Coppieters
lustine en
Luc Uytdenhouwen
Mia Zels

Debutanten:
í. Gust Vervoort

2. Toon Van Baelen (-15j)
3. Didier Robbeerts
4. Henri Wallberg
5. Michael Rijkers
6. Philippe Smets
7. KurtWilms

buiten klassement:
-. Karl Reuland

-. Jos Houben
-. Karl Cremers
-. Erik Meisen

14 pt
(22x0)

22 pl
32 pt
48 pt
49 pt
63 pt
73 pt

Juniors:
1. Fred Wans 50 pt
2. Marc Cuyvers 55 pt
3. Jan Van de Ven 69 pt
4. Bart Hensen 72 pl

uitgevallen;
-. Dominique Vogels

Nationalen:
1. Bart Uytdenhouwen 85 pt
2. Dario Nijs 106 pt
3. Bernard Berkmoes í09 pt

(í x0)
3. Rob SchÍeurs í09 pt

(0x0)
uitgevallen:
-. Dimmy Bleukx

Experten:
1. David Zels
2. Maarten Tits

33 pt
94 pt

Senioren:
1. Philip Dekens 23 pt
2. Eddy Zels 33 pt
3. Lucien Putzeys 45 pt
4. Luc Heselmans 47 pt
5. Bart Devisé 49 pt
6. Philippe Vd Haegen 50 pt
7. PeterVanoppen 56 pt
L Willem Van Zanten 57 pt
L Ronny Hamaekers 84 pt

14 pt
(24xo)

33 pt
39 pt
47 pt



0pen Um[urgs tamdoenscha[
VZW Maaskant organiseert elk jaar een tiental trial-wedstrijden in het kader van het Limburgs
kampioenschap. Het seizoen loopt van oktober tot juni.

Om deel te kunnen nemen zun het Limburgs kampioenschap is het verstandig je als piloot in te schrijven
bij vzw Trial Maaskant. Je kunt je op elk moment van het seizoen Iid maken, doch je doet dit bij
voorkeur ti-idens de eerste wedstrijd op het secretariaat. Het lidgeld bedraagt 50 Euro. De deelnameprijs
aan een wedstrijd bedraagt l0 Euro voor leden en 15 Euro voor niet leden.

Wedstrijdreglement

Bi1' r'eder spel en elke sport zyn er reglenenten. Deze regels dienen on het verloop van een
wedstid op een ordentelrjke nanier te laten verlopen. iy die de regels uun n* aiiiàpp"n
schaden de club, hun konkunenten en vooral zichzelf. tín een iursíe nstag te beiinen ls ha
belangnik dat de regels strelg worden toegepast. 0p het niet na/er", ,uinn rig/"r"n,,iun
zware sankties gaande van 50 strafounten tot de uitsluiting.

.De motoren mogen enkel van erkende trialbanden voozien zijn.

.Het dragen van een helm en triallaazen is verplicht. 
r '

.Tanken en sleutelen aan de motor dient te gebeuren 0p een milieumat.

.Men kan zich inschrijven tot I 1 u30 op het iecretariaat.

. Elke píloot kiest een categorie die past bij zr';n mogehlkheden.
'0p het tenein past elkeen zijn snelheid aan zodat hij geen gevaar vormt voor toeschouwers

en andere piloten.
. Het is ten strengste verboden te rijden buiten het trialtenein.
.Tijdens de oefening is het verboden om in de nonstops te rijden.
'De piloten worden vezocht om uiterlijk 10 minuten uoor runoung van de wedstrijd zich aan te

bieden in het rennerskwartier.

'De wedstrijd v_angt aan om i 2.00u en zal eindigen om 1 6.00u, tenzij anders vermeld..leder wacht bij een nonstop zrjn beurt af.
. De nonstops dienen in de juiste volgorde bereden te worden.
'De wedstrrldkaart dient aan de kontroleur te worden overhandig na het ríjden van de proef.
. Het is verboden de nonstops meerdere malen na elkaar te nem-en.

'Na het beëindigen van elke ronde dient de piloot zijn kaart atteleuen op het secretariaat.
'Piloten die hun wedstrijdkaart verriezen worden auiomatisch uit Í. *artfuo!.*rï.*'
'Klachten kunnen enkel worden voorgelegd na de wedstrijd b1 de koersdir"aár.
.Het is verboden vuit achter te taten óp hËt terrein ,f ;t j; ;árkt.;. 

- * ""-"
'vvef steels beleefd tegenover de kontroleurs. Zj staan .r'oru i"o. te laten uw geliefkoosde

hobby te beoefenen.
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Per voet op de grond, op een
element oÍ op een hindernis:

= 1 punt

Per ondersteunÍng met een
deel van het lichaam op een
element of een hindemis

= 1 punt

Per stilstand met onderstêuning
van een deel van de motor op
een element of een hindemis.

= 1 punt

Deze strafpunten kunnen
wordèn opgeteld tot een
maximum van 3 punten.

Voorbeelden:

1.De piloot zet een voet op de
grond en steunt ilet de
elleboog op een elemenL
(1+1=2 strafpunten)

2.De piloot zet 2 keer zijn
{ínkervoet op de grcnd en 1

keer zijn rcchÍeNoet. (2+1=3
strcfpunten)

3.De pitoot zet meer dan 3 keer
zijn voet op dê gnnd (max. 3
strafpunten)

4.De piloot zet een voet op de
grond en steunt met het stuur
tegen een hindernis (1+1=2
strafpunten)

Mislukking:

Wordt bestraft met 5 punten:

.Het vrijwillig of onvrijwillig
achterwaarts bewegen.

.Een poortje missen in het
traject opgelegd aan de
categorie.

.Buiten de afbakening van de
zone gaan.

.Het stilleggen van de motor
met de ondersteuning van een
voet, het lichaam of de
motorfiets.

.Een paaltje of een lint dat de
zone afuakent breken (het
losmaken van een pijl zal niet
tot een strafpunt leiden).

.De motorfiets beschrijfi een
gesloten lus en kruist daarbij

Aanduldhg

tlonstops

Het te volgen trajec{ wordt

aangeduid a.d.h.v. een
pijlensysteem. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van

zwarte steunplaatjes
waarop zo nodig 4
beweegbare pijlen kunnen
worden aangebracht van
verschillende kleuren.

Afbakeningskleuren:
Blauw = Debutant
Wit = Junior/Senior
Rood = Nationaal

Geel = Expert

Deze uitrusting laat secties
met meerdere rijstroken

toe. Eenzelfde rijstrook kan
gemeenschappelijk zijn
voor meerdere categorieën.
Een blauwe pijl bovenaan
op het zwarte steunplaatje
bevestigd is, dat het poortje

door alle kleuren (klassen)
genomen dient te worden.

Een poort bestaat uit een
pijl van dezelfde kleur op de
linker- en rechterkant.
Afzonderlijk geplaatste
pijlen, namelijk de 'renvoi'

zin ook mogelijk. Het

traject loopt dan tussen de
pijl en de afbakening van

de nonstop. De motor dient

steeds de kortst mogelijke

weg tussen de poortjes te

nemen.

zljn ergen spoor.

.De 2 voeten op de grond
plaatsen aan dezelfde kant van
de motorfiets.

.Hulp van buitenaf ontvangen-

.De piloot oÍ zijn begeleider
wijzigên de moeilijkheid van de
sectie.

.Het weigeren om een sectie
over te steken na door de
kontroleur van de zone te
werden vêrwittigd.

Opmerkingen:

De stilstand bÍj een vooftwaaftse
beweging wordt niet meet
bestraft, De zíjwaartse
verplaatsingen bij stilstand
worden toegelaten.

tlassemsnt
ln het begin van de wedstrijd
kríjgt iedere piloot een
kontrolekaart. Op het einde
van een sectie moet je je
kaart persoonlijk voorleggen
aan de kontroleur van de
sec{ie. Na iedere ronde moet
de piloot zijn kaart
persoonlijk afgeven aan het
secretariaat.

ln geval van gelijke punten,
zal men rekening houden
met het meest aantal 0-
punten, 1-punt, 2-punten of
3-punten.

De puntentoekenning voor
het klassement is als volgt:
20 punten voor de winnaar,
17 punten voor nummer twee
15 voor de derde enz. met
í 3-1 1 -1 0-9-8-7-6-5-4-3-2-1 .

ïenslotte: Elke piloot
verklaard zich door zln
inschrijving akkoord met de
beslissing van de kontroleur,
en aanvaard zijn beoordeling
zonder mopperen !!!!!
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Elke woensdao van 14.00 tot 17.00 kun je komen oefenen op deHoornsbergdaó in Genx.

Leden gratis, niet leden € 2.50 Info : patrick Hensen 0891246902

Er mag niet op het crossparcour gereden worden
en ook niet op de zijflanken aan de voorkant van de dam !

Indien er's woensdags nonstops gebouwd zijn, dan mag je die gebruiken
om te oefenen.

Als je de nonstop beschadigd (liinvpultjes) moet je die zetf onmiddetijk
herstellen

om 16-00 worden de nonstops qfgebroken. Het spreekt vanzerf dat arsje- ze. hebt sebruik om te'oefeíe.n dat je .zé qók-éèil r"èË" Ëïóïafureken., Linten, pijltjes enz worden aari-de start vàn áË nonstopvezameld.

Rs,f "rJ"t', 3iI 1?*"fr 5".'rà" tï f i"'o5Hlï 
een n o n sto p oeren e n tot je

:lïF:I': ,llg:1._le-[,]st tips van uï0"r" Ëii"# 
tff9ol.Inuf;"n":: 

*S,ï"tJ;
Po_I l9S aanpassen. tg..Íqn je. ook iets te weten komen van hetggryen.van nonstops. wir je ook echt bij de bouwersploeq tómeÀoan Den re meer dan welkom. Met wat extra bouwers eibij sérriei netallemaal éen beetje beter óp.

Wdstrlidi

^O"o[!U"y^",-1*rijden,zoeken 
we pitoten die willen hglpen om de nonstopsar te breken. Bii de aanvang.van de wedstrijd- vraagt Luc wË-er

ÍT{:,*Ítl: .llgig_Ug le kand-idaát stêÉ óin een nonstofl af té breken,dan wordt er venruacht dat je ook doet. Het jeepje ,ut'uuen ráiài'aé
linten en pijlen komen ophaleríi rulLr uv

LÍnten worden opgerold, pijltjes worden per kleur gelegd, paalges
netjes op een hoopje gelegd.-
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Een compilatie-video die al enige tijd circuleerde in het

rennerspark maar nu voor alle leden beschikbaar is'

De videoband bevat, naast beelden van wedstrijden in Bilstain

ót: .n t-"uu.n 20/4, ook fiagmenten van een trial georganiseerd

op de werf in Meulebeke. Voorts zijn er opnames van een

woensdagmidclag in Genk met indrukwekkend stuntwerk van

óil ,.t. ooÈ zijn er beelden van de 3de manche van de

eilsiain-Chaltenge in het prachtige domein in Aisneop 15/6 De

otOti."r*"Astt1á n C"nt op de Horensbergdam leverde ook

enkele mooie shots op. En tenslotte sfeerbeelden uit Frankrijk:

I-"t quutt. Jours de la Creuse gereden van 11 tot 14juli' Enkele

uut À-. beste piloten zorgen voor de actie, maar ook andere

piloten zullen zióh herkennen op deze één uur durende video'

prijs: 10 Euro
Info en bestellingen bij Marc van de redactie of je naam

opgeven aan Patrick van de kantine'

Enkele beelden uit de video >>>

Mffiru

W
ffi

ffi
W
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T-Shirts

prijs: 15 Euro

Stickers

prijs: 2 Euro



KALENDERS

MAASKANT'Open Limburgs Kampioenschap, staÉ í2u

09t05t2004
23t05t2004
30t05t2004

RDMC - BILSTAIN .,Bílstain Challenge', start 10u

18lO4l2OO4 Chaltenge ïrial Trophy 21310612004 Challenge Trial Trophy 3 (chez Benoït à Aisne)1711012004 Chaltenge Triat Trophy +21111t2O04 Chailenge Triat Trophy 5 (finate)

Speciale Trials :

91t9?!?90.4 (. ) werl(D) Team rriat start 10u261612004 Leuven Trial + BBe + einde clubkampioenschap18+19logl2o04 pittem-Egem Triar van oe keitàeve start zat. 13u zon. 12u

BMB - NATIONAAL,, Betgisch Kampioenschap,,

09t05t2004
16t05t2004
31to5t2004
12t09t2004
03t10t2004
14t11t2004

BAARLO (NL)

18t04t2004
20t06t2004
14t08t2004
10t10t2004
14t11t2004
12t12t2004
o9to1t2004

ScHtJNDEL (NL)

02t05t2004
20t06t2004
22t08t2004
12t09t2004
07t11t2004
21t't1t2004
12t12t2004

Genk
Bilstain
Genk

13e Proef
14e Proef
aÍsluitÍngswedstrijd

n
s

$
h
ffi
f-#
u,
fT
ul

fr

Bertrix
Bilstain
Binche-Bray
Wavre
Saint-Hubert
Mons-Hyon

ONK
3e BTC-Clubtrial
4e BTC-clubtrial + ggq
5e BTC-clubtrial
6e BTC-clubtrial
7e BTC-clubtrial Finate
lnternationale Nieuwjaarstrial

12e Clubtrial
13e Clubtrial

1e Clubtrial
2e Clubtrial
3e Clubtrial
4e Clubtrial
5e Clubtrial

lliiè')Uf$'éHiio* ! o89 I 71.51.71



Klassement OLK Trial  - Seizoen 2003-2004

Debutanten

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOT

1 Van Baelen Toon (-15j) 15 20 17 20 20 20 17 17 17 20 20 20 15 238

2 Vervoort Gust 17 20 17 17 17 20 20 20 17 17 17 20 219

3 Matheussen Guy c 13 10 13 15 13 9 15 11 99

4 Wilms Kurt 11 7 10 13 11 8 u 8 9 10 87

5 Cremers Karel 9 ak u ak 13 15 13 15 11 76

6 Smets Guy 20 10 9 7 15 61

9 Van den Broeck Wim 15 13 15 15 u 58

7 Goes Marcel 7 8 15 15 13 58

8 Meissen Erik ak 11 ak u c 11 ak 13 10 13 58

10 Smets Philippe 13 8 11 6 9 47

11 Walliberg Henri 17 11 11 39

12 Rijkers Michael 0 10 10 20

13 Martens Nicky 15 15

14 Nelissen Patrick 11 11

15 Nijssen Freddy 6 6

bk Reuland Dennis bk bk bk bk bk bk 0

bk Reuland Karl bk bk bk bk bk bk bk bk 0

Junioren

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOT

1 Cuyvers Marc 17 20 20 17 20 20 20 20 17 20 20 20 15 246

2 Wans Fred 20 15 15 20 15 17 17 15 20 17 17 17 17 222

3 Hensen Bart 15 17 13 13 17 c 13 17 13 15 15 13 20 181

4 Vogels Dominic 13 11 11 15 11 11 15 13 u 13 10 u ak 123

5 Van de Ven Jan 13 17 13 15 11 15 13 15 112

6 Slegers Guy 13 10 11 u 11 45

7 Herbots Stefaan u 0

bk Geussens Sil bk bk bk 0

Nationalen

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOT

1 Uytdenhouwen Bart 20 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 c 205

2 Schreurs Rob 17 11 13 13 11 15 10 17 13 13 11 15 20 179

3 Bleukx Dimmy 15 15 15 13 17 15 u 15 17 17 139

4 Cardinaels Luc 20 20 20 20 20 20 120

5 Nijs Dario 13 ak ak 11 17 17 15 73

6 Berckmoes Barend 15 15 13 15 13 71
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Klassement OLK Trial  - Seizoen 2003-2004

Experten

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOT

1 Zels David 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

2 Tits Maarten 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170

Senioren

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOT

1 Dekens Philippe 17 20 17 17 20 20 20 20 20 20 20 211

2 Heselmans Luc 20 11 15 9 11 11 15 17 15 17 17 17 17 192

3 Bart Devisé 17 20 20 13 15 15 13 20 20 15 168

4 Van Zanten Willem 11 13 11 15 17 13 11 13 10 13 13 13 15 168

5 Putzeys Lucien 15 10 10 13 15 10 17 9 17 15 15 11 d 157

6 Vanoppen Peter 13 15 10 10 17 10 10 11 11 107

7 Hamaekers Ronny 8 9 11 9 13 11 9 10 80

8 Van de Ven Jef 8 8 8 9 8 10 51

9 Paumen Eddy 10 9 u 7 u c 26

10 Baeten Carool 9 13 22

Proeven

1 Bilstain 26/10 u uitgevallen

2 Leuven 9/11 c gecontroleerd

3 Neeroeteren 23/11 ak andere klasse gereden

4 Gressenich 7/12 bk buiten kategorie

5 Genk 18/1 d gediskwalificeerd

6 Neeroeteren 25/1

7 Genk 15/25

8 Bilstain 29/2

9 Neeroeteren 14/3

10 Bilstain 28/3

11 Leuven 11/4

12 Genk 12/4

13 Genk 16/5

14 Bilstain 23/5

AF Genk 30/5
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