
28 juni 2014 

 

6 kampioenen en clubkampioen!!!! 

 

Vandaag togen we richting Ommen voor de 5
e
 en laatste districtswedstrijd van dit seizoen. 

Ook al werd er van te voren al berekend hoe de totaalstand er na 5 wedstrijden er uit zou 

kunnen zien, vandaag bleek maar weer eens dat het nog geen “gereden race” was! 

 

In het vroege voorjaar hadden meerdere rijders al een clinic gevolgd op deze baan 

(georganiseerd door Dyon Planting en Gert Huisken, waarvoor nogmaals dank) , waar 

sommige rijders dan ook vandaag hun vruchten van plukten! 

 

De dag begon in het parc fermee met een “high five” om clubgenoten succes te wensen, maar 

monde soms uit in een pittige strijd tússen clubgenoten op de baan  ( want ja, het gaat er 

natuurlijk om, om de laatste belangrijke punten bij elkaar te sprokkelen!)  

Het was voor velen een “schiet-van-mijn-pedalen-dag”, waardoor sommigen  net een plekje 

tekort kwamen voor een finale en anderen daardoor ten val kwamen en het na de manches al 

voor gezien moesten houden.  

 

Bij de kleinste dames ging het er dan ook fanatiek aan toe. Sterre Winters had een wat 

mindere dag ( ze was net ziek geweest) waardoor ze wat meer in de achterhoede eindigde dan 

we van haar gewend zijn. Ondanks dat bleef ze lachen. Kenzi Sasbrink was zo enthousiast dat 

ze een race te vroeg in het starthek stond en bijna met de jongens mee fietste ( ze werd nog 

net op tijd teruggefloten door een oplettende ouder…)  

 

Waar het vorig jaar nog teleurstellend afliep voor Dean Kleen Scholten, haalde hij bij de 

jongens van 6 jaar vandaag goede resultaten ( en zonder valpartijen)  en als 2
e
 de finish.  

 

Yarna van Vlimmeren fietste bij de meiden van 8-9 jaar weer consequent als 2
e
 de hele dag, 

terwijl de dames Davids bij de meisjes van 10-11 jaar deze keer van plekje wisselden. Komt 

Laura regelmatig als eerste over de streep, vandaag moest ze deze plek tot 2 keer toe afstaan 

aan Amber. Helaas kwam Amber in de finale lelijk ten val wat haar een 5
e
 plek en een 

gekneusde hand opleverde. 

 

Ook bij de 7-jarige jongens ging het er hard aan toe en gaven ze geen duimbreed toe. Tim 

Scharphof fietste zijn manches erg goed, eindigde de eerste manche zelfs als eerste door een 

knappe inhaalactie op het laatste stuk. Dit gold ook voor Kevin Kuilder. (Die had zelfs nog 

tijd om in zijn tweede manche even te stunten op het laatste stuk!).   Helaas was die 

“duimbreed” niet voldoende voor deze twee heren, waardoor ze in de finale onzacht met 

elkaar in aanraking kwamen in de laatste kombocht en ze beiden  ten val kwamen. Dit 

resulteerde in een 7
e
 en 8

e
 plek in deze finalerace. 

Thijs Langenhof leek de smaak te pakken te krijgen en haalde in zijn eerste manche zelfs een 

concurrent in. Helaas waren zijn 2
e
 en 3

e
 manche niet voldoende om een halve finale te 

fietsen.  

 

Niek Borkent was , na een blessure aan het begin van dit seizoen, gebrand op een goede score 

bij de jongens van 8 jaar, maar schoot in zijn eerste manche op het laatste stuk van zijn 

trapper. Hij fietste zijn volgende manches gelukkig weer super en hield dit ook in de halve en 

hele finale vol. 

 



Emiel Ravenshorst wist zijn NK-titel waar te maken door bij de jongens van 9 jaar alles 1 te 

fietsen vandaag.  

En ook Thomas Berboer maakte bij de jongens van 10 jaar zijn NK-titel waar en eindigde  

ook vandaag in de manches als eerste. Helaas moest hij in de finale genoegen nemen met de 

tweede plek, maar dit had gelukkig geen gevolg voor het eindresultaat. 

 

De heren in de middenklasse hebben zich vandaag wederom door de manches gevochten 

waarbij Thijs Smalbrugge na de manches was uitgeschakeld en Daniël Kijk i/d Vegte en Sven 

van Petersen nog net een rondje extra mee mochten draaien in de halve finale. Helaas 

ondervonden ze daar teveel tegenstand en hield het ook voor hun op. 

 

Tom van Heun kon zijn derde plek in het eindklassement behouden door afwisselend 2 en 3 te 

fietsen bij de 13-jarige jongens. 

 

Jorn KleinLankhorst   nam,  bij de jongens van 14 jaar,  in zijn manche een krappe eerste 

bocht, waardoor hij bijna zijn fiets in de steek moest laten. Gelukkig kon hij zich voldoende 

herstellen om zijn manche uit te fietsen, maar moest hij deze ronde genoegen nemen met een 

6
e
 plaats. Het was gelukkig een eenmalige actie want de volgende manches eindigde hij weer 

keurig als eerste! 

 

Teun Scholman had vandaag zijn minst goede wedstrijd van dit seizoen ( maar gelukkig 

wordt het slechtste resultaat weggestreept, waardoor hij uiteindelijk toch bij de 15/16-jarige 

jongens op de eerste plek op het podium stond!)  

 

Bij de meiden van 14+  was Puck Warnet betrokken bij een valpartij, maar kon ze haar race 

toch uit fietsen. 

 

Jeroen Lusseveld maakte het in een nek-aan-nek-race ook nog even spannend bij de 17+ boys, 

maar kwam daarbij wel als eerste over de eindstreep.  

 

De Open Klasse werd helaas na 2 manches gestaakt i.v.m. een computerstoring. Helaas voor 

sommige rijders die nu net vandaag 2 goede ritten op hun naam hadden staan en al helemaal 

klaar stonden voor een halve of hele finale!  

 

Er werd daarna dan ook gelijk overgegaan tot de bekeruitreiking. Dit resulteerde voor de 

Lochsprinters uiteindelijk in 6 districtskampioenen  en 20 podiumplaatsen! 

Ook mocht onze voorzitter Adri Kuilder ( bijgestaan door enkele jeugdige rijders)  de 

wisselbeker voor de best presterende club in ontvangst nemen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultaten; 

J5; Joppe Konijnbeld 1 

      Sem Borkent 2 

 

M5; Kenzi Sasbrink 2 

 

J6; Dean Kleen Scholten 1 

 

J7; Kyano van Vlimmeren 2 

 

J8; Jochem Spoolder 2 

 

J9; Emiel Ravenshorst 1 

      Jordy ter Avest 3 

 

M8/9; Yarna van Vlimmeren 2 

 

J10; Thomas Bergboer 1 

 

M10/11; Laura Davids 1 

                Amber Davids 2 

 

J12; Kevin Koster 2 

 

J13; Tom van Heun 3 

 

J14; Jorn Klein Lankhorst  2 

       Niels Braker 3 

 

M14+; Renee Planting 3 

 

J15/16; Teun Scholman 1 

 

J17+; Jeroen Lusseveld 3 

 

Cruisers Dames; Kim Brinkman 3 

 

 

Al met al een prachtig resultaat om dit seizoen mee af te sluiten en te gaan genieten van een 

paar weekjes vakantie om op 30 augustus weer fris aan de start te verschijnen……Fijne 

vakantie allemaal! 

 

 

 

 

 


