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Een onverwachts behoorlijk opkomst met 40 piloten aan de start ondanks het koude
weer. Vandaar nog eens een extra dank aan alle controleurs die de koude getrotseerd
hadden en goed ingeduffeld de piloten jureerden. Bedankt !

Debutanten

Bocken en Hermans gingen met een gelijke stand de vierde ronde in. Bocken kwam echter in
tijdnood en kon de laatste 3 zones niet meer uitrijden. Hermans was wel op tijd en nam zo de
derde plaats voor haar rekening. Nijssen nam samen met Van Craenenbroeck de beste start.
Beiden heren namen 4 strafpunten in de eerste ronde. In de twee ronde nam Nijssen de maat
van Van Craenenbroeck met 3 strafpunten tegen 6. Maar in de derde ronde nam Van
Craenenbroeck revanche met 5 strafpunten tegen 8, waardoor beide heren met een gelijke
stand de vierde ronde aanvatten. In de vierde ronde zette Nijssen één voetje in nonstop 1. Van
Craenbroeck zette er 2 op diezelfde nonstop.  Nonstop 2 werd door beiden foutloos afgelegd.
Nijssen zette in nonstop 3 één voetje, Van Craenenbroek reed nonstop 3 foutloos. Nonstop 4
werd door beiden foutloos afgelegd. Een tweepunter in zone 5 tikte hard aan voor Nijssen,
Van Craenenbroeck bleef immers foutloos. Ook nonstop 6 werd door beiden foutloos
afgelegd. Op nonstop 7 zette Van Craenenbroeck één voetje. Met slechts één strafpunt
verschil in het voordeel van Van Craenenbroeck bleef het spannend tot op de laatste proef.
Van Craenenbroeck had de zenuwen het beste onder controle en reed de laatste proef foutloos.
Nijssen zette één voet. Hierdoor werd hij tweede werd met slechts 2 strafpunten verschil met
Van Craenenbroeck die daardoor verdienstelijk winnaar werd bij de Debutanten!

Junioren

De top drie bij de Junioren lag vanaf de eerste ronde al vast. Chignesse, Theys en Fisette
kwamen met respectievelijk 10, 11 en 13 strafpunten door de eerste ronde. Het overige
deelnemersveld had al 20 of meer strafpunten bij elkaar gereden in de eerste ronde. Chignesse
maakte in de tweede ronde slechts 5 strafpunten en kon in de ronden nadien zijn voorsprong
verder uitbouwen. Theys deed het ook bijzonder goed en kon Fisette in elke ronde
vóórblijven. Einduitslag : Chingesse op de eerste plaats (30 strafpunten), Theys (38
strafpunten) werd tweede, Fisette derde (50 strafpunten).

Senioren

Slegers (64 strafpunten) moest zijn nieuw Montesa nog wat inrijden en viel daarom net buiten
de prijzen. Vankrunkelsven zag zijn kans schoon en reed ondanks zijn blessures toch een
mooie wedstrijd en werd hierdoor beloond met de derde plaats (62 stafpunten). Van Onacker
ging steeds beter rijden en kon tevreden huiswaarts keren met de tweede plaats (41
strafpunten). Zels stak er met kop en schouders bovenuit en werd winnaar (13 strafpunten).



Nationalen

Dertien piloten aan de start. Goffings nam een uitstekende start met slechts 8 strafpunten in de
eerste ronde. Van de Weyer volgde met 12 strafpunten. Cardinaels nam echter de leiding met
6 strafpunten. Van de Weyer kon met een uitstekende tweede ronde van slechts 2 strafpunten
zijn achterstand op Goffings voor een stuk goedmaken. Cardinaels zette 3 voetjes, Goffings 5
voetjes. In de derde ronde was Goffings de beste piloot met slechts 3 strafpunten tegen 4 voor
Cardinaels en 7 voor Van de Weyer. In de vierde ronde nam Van de Weyer de maat van
Goffings die met een vijfpunter op nonstop 2 zijn voorsprong als sneeuw voor de zon zag
verdwijnen en vrede moest nemen met de derde plaats en 29 strafpunten in totaal. Van De
Weyer reed wel een prima vierde ronde en eindigde met 25 strafpunten op de tweede plaats.
Cardinaels gaf iedereen het nakijken en werd de winnaar met 16 strafpunten.

Experten

Castreuil en Baeten waren al vanaf de eerste ronde erg aan elkaar gewaagd. Baeten reed 13
strafpunten, Castreuil 15 strafpunten. Ook de tweede ronde zette Baeten 13 strafpunten achter
zijn naam. Castreuil moest vrede nemen met 18 strafpunten .  In de derde ronde zette
Castreuil de zaken terug recht in zijn voordeel : 14 strafpunten tegen 22 voor Baeten. Maar in
de vierde ronde keerde Baeten de rollen terug om : 11 strafpunten tegen 21 voor Castreuil.
Hierdoor werd Castreuil derde met 68 strafpunten, Baeten werd tweede met 59 strafpunten.
De winnaar buiten categorie werd Jan Cardinaels met slechts één strafpuntje in de eerste
ronde !

De volgende proef zal verreden worden op 25 januari 2015.
Iedereen alvast prettige feesten toegewenst!
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