
Monique en Dean Overijssels kampioen BMX. 

Zaterdagmorgen zijn de Lochsprinters met 59 rijders vertrokken  richting Hengelo voor het 
Overijssels kampioenschap BMX. 
Woensdag avond was de crossbaan overal al op het nieuws vanwege een hevige stortbui die de baan  
onder water had gezet, maar daar was zaterdag niks meer van te zien en de medewerkers van Het 
Twentse Ros hadden de baan prima geprepareerd. 
In de training die om 8.45 uur begon konden de rijders t/m 12 jaar de baan verkennen, dit was voor 
sommigen wel hard nodig want de eerste hindernis was wel erg steil, Maud Baan kon haar crossfiets 
hier niet onder controle houden en ging onderste boven, maar gelukkig viel de schade mee en kon ze 
wel deelnemen aan de wedstrijd. 
Het tweede uur was voor de rijders van 13 jaar en ouder, maar die rijders hadden de techniek al 
beter onder controle en kwamen wel goed over de bult. 
Na 2 uur trainen kon om 11.00 uur de wedstrijd beginnen, er moesten eerst 3 manches gefietst 
worden door de rijders die ingedeeld waren in 70 ritten. 
Na 3 manches moesten alleen de jongens van 11 jaar een ¼ finale rijden, voor veel andere rijders 
volgde er een ½ finale en sommigen plaatsen zich al direct voor de finale. 
Na de halve finale kon de balans opgemaakt worden en waren 30 rijders geplaatst voor de grote 

finale waar iedereen een aan het eind een mooie beker in ontvangst kon nemen. 

De rijders die vandaag met een mooie beker naar huis gingen waren: 

Jeroen Tuitert 2e, Rinke Tempert 3e,  Robin Boevink 5e en Tom Mars 8e (cruisers 16-30 jaar). 
Danielle Baan 5e en Kim Brinkman 6e (dames cruisers tot 30 jaar). 
Joppe Konijnenbelt 2e, Sem Borkent 5e en Kenzie Sasbrink 6e (jongen-meisjes 4-5 jaar). 
Kyano van Vlimmeren 3e en Rocco Meenhuis na een vanpartij 7e (jongens 7 jaar). 
Jordy ter Avest 6e (jongens 9 jaar). 
Thomas Bergboer 8e nadat hij hardhandig buiten de baan geduwd werd (jongens 10 jaar). 
Kevin Koster 5e (jongens 12 jaar). 
Thijs Laarman 4e en Rick Kevelham 7e (jongens 13 jaar). 
Jeroen Lusseveld 6e, Teun Scholman 7e en Ruben Mars 8e (jongens 16-17 jaar). 
Luuk Scholman 6e (jongens 18 jaar en ouder). 
Britt Tijhof 5e en Anouk Ravenshorst 6e (meisjes 6-7 jaar). 
Anne Eikenaar 7e en Puck Warnet 8e (meisjes 14-15 jaar). 
Teun Scholman 4e en Luuk Scholman 5e (promotie A finale) 
Bjorn Hoogland 2e en Jeroen Lusseveld 3e (promotie B finale). 

En onze kampioenen van vandaag die met een mooie trui een beker en een bos bloemen naar huis 

gingen waren: 

Monique van der Valk 1e (meisjes 12 jaar). 
Dean Kleen Scholten 1e ( jongens 6 jaar). 


