
  

Vlaams Kampioenschap Trial 2022  
Voor 2022 zal het Vlaams Kampioenschap worden verreden over 4 wedstrijden:  

• W1: Zondag 1 mei 2022: Genk  

Inrichtende club: Trial Maaskant  

Plaats: Terrein Horensbergdam, Damstraat 5 te Genk  

• W2: Zaterdag 13 augustus 2022: Egem/Pittem  

Inrichtende club: KAMCE Torhout  

Plaats: Kleigroeve, Nieuw Egemseweg te Egem/Pittem  

• W3: Zondag 11 september 2022: Lichtervelde  

Inrichtende club: Trial Sport Club Lichtervelde vzw  

Plaats: Fonteinestraat 19 te Lichtervelde (Vlakbij afrit 9 E403)  

• W4: Zondag 30 oktober 2022: Genk  

Inrichtende club: Trial Maaskant  

Plaats: Terrein Horensbergdam, Damstraat 5 te Genk  

  

Er zullen 7 klassen zijn:  

Inters – Nationalen – Juniors – Juniors +40 – Randonneurs – Randonneurs +40 – Nieuwelingen.  

De milieumat is verplicht op elke wedstrijd. De punten zullen toegekend worden als volgt: 20 

– 17 – 15 – 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 en dit per klasse. Als er een ex-aequo 

is na de 4 verreden wedstrijden, dan zal de beslissing vallen op basis van de strafpunten 

toegekend op alle wedstrijden.  

Het aanvangsuur van de wedstrijd wordt terug vastgelegd op 11 uur.  

De wedstrijdduur en het aantal ronden zal bekeken worden naargelang het aantal deelnemers.  

De rondekaart dient vooraf niet meer afgegeven te worden aan de aantekenaar.   

Er is geen schrapresultaat voorzien zodat alle wedstrijden meetellen voor het Vlaams 

Kampioenschap.  

Er zullen 3 bekers voorzien worden per klasse.  

De prijsuitreiking voor het Vlaams Kampioenschap Trial 2022 zal plaatsvinden na de laatste 

wedstrijd te Genk.  

  

De inschrijvingen moeten vooraf gebeuren en dit ten laatste de 2 dagen voor de wedstrijd:  

• Afsluitdatum inschrijvingen W1 te Genk: vrijdag 29 april 2022  



• Afsluitdatum inschrijvingen W2 te Egem/Pittem: donderdag 11 augustus 2022  

• Afsluitdatum inschrijvingen W3 te Lichtervelde: vrijdag 9 september 2022  

• Afsluitdatum inschrijvingen W4 te Genk: vrijdag 28 oktober 2022  

De inschrijvingen voor de wedstrijden te Egem/Pittem & Lichtervelde gebeuren online via 

www.trialwestvlaanderen.be   

De inschrijvingen voor de wedstrijden te Genk gebeuren online via www.maaskant.com    

Het inschrijvingsgeld zal 25 € per piloot bedragen en dit moet ter plaatse betaald worden.   

Om deel te kunnen nemen aan het Vlaams Kampioenschap dient men aan 1 van de volgende 

voorwaarden te voldoen:  

• In het bezit zijn van een Regionale of Nationale (Europe Open) vergunning Trial 

uitgereikt door Motorsport Vlaanderen;  

• In het bezit zijn van een lidkaart van Trial Maaskant;  

• Ter plaatse een 1-manifestatievergunning afsluiten (Prijs 15€)  

Men kan een regionale VMBB-trialvergunning afsluiten voor 2022. De vergunning is geldig 

voor alle trialwedstrijden van Trial Maaskant en Trial West-Vlaanderen. De vergunning is ook 

geldig voor alle trainingen in België. De verzekering dekt:  

- Overlijden: 8.500 €  

- Blijvende invaliditeit (van toepassing is de 35.000,00 € officiële Belg. Schaal van 

invaliditeiten, betaalbaar uiterlijk tot 2 kaar na het ongeval)  

- Medische kosten na ongeval verschil tussen RIZIV-tarief en tegemoetkoming - 

 Ziekenfond (max. 2 jaar), vrijstelling: 25,00 € per schadegeval.  

De kostprijs bedraagt 40 € en er dient geen medisch onderzoek te gebeuren voor het bekomen 

van deze vergunning. Naast deze vergunning kan men ook nog de Europe Open 

Trialvergunning bekomen. De aanvragen kunnen gebeuren via de “My App BMB” of eventueel 

nog ter plaatse op elke wedstrijd.  

  

 


