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Ook  vandaag begon de dag met veel zon maar het had in de nacht van zondag op maandag hard 

geregend zodat er werd besloten om de gebruikelijke ochtend training na het defilé te doen.  Zo had 

de baan nog even rust en zou deze beter op kunnen drogen maar om 11 uur waren er nog steeds erg 

natte weke plekken. Deze  werden zo goed mogelijk geprepareerd, en de zon deed ook  goed haar 

best om er een mooi NK van te maken en brandde er flink op los. De wedstrijd begon met een half 

uur vertraging maar toen konden de 327 rijders dan ook echt van start. 

Er streden op deze pinkstermaandag 34  Lochsprinters  voor de Nederlandse titel. 

We begonnen de dag met de jongens van 10 jaar met een heel sterk rijdende  Thomas Bergboer die 

voor het eerst aan een NK deelnam  Hij schreef al zijn manches op zijn naam en ook in de ½ finale 

wist hij als eerste te finishen. Ook Robin van de Valk mocht door naar een ½ finale en kwam deze 

ronde ook goed door. Damian Alferink wist zich niet te kwalificeren voor de ½ finale. 

Na een spannende finale strijd mocht Thomas Bergboer  zich kampioen noemen, en de 5e plaats was 

voor Robin Valk. 

Bij de 11 jarige jongens kwamen er 3 van de 4 Lochsprinters door naar de ¼ finale welke helaas voor 

alle 3 het eind station was. 

Ook Daan Huisken strandde in de ¼ finale bij de 12 jarigen. Kevin Koster wist deze ¼ finale winnend 

af te sluiten dus door naar de ½ finale waar een 3e plek voor hem was weggelegd. In de finale was er 

een val partij in de eerste bocht waar Kevin heel handig om  heen stuurde, zo pakte hij de koppositie 

en deze gaf hij niet meer af dus weer een kampioen. 

In de groep 13 jarigen 3 Lochsprinters  Rick Kevelham wist zich niet te kwalificeren en  Manu Warnet, 

moest de strijd na de ½ finale staken maar Thijs Laarman deed goede zaken met een mooie 2e plek in 

de finale. 

Alle 4 14 jarigen wisten zich te plaatsen voor de ¼ finale, waarin Mart pech had en niet door mocht 

naar de ½  Jorn Klein Lankhorst werd 6e in de ½ finale en was dus uit geschakeld.2 rijders door naar 

de volgende ronde.  Niels Braker behaalde een knappe 2e plaats en Kevin Kragt moest genoegen 

nemen met een 4e plaats in de finale. 

De 15 jarige Roy Brinkman wist beslag te leggen op de 5 plaats in de finale. 

In de klasse van 16/17 jaar weer 3 Lochsprinters, alle 3 door naar de ¼ finales en ook alle 3 door naar 

de ½ finale In de ½ finale van Jeroen maakte hij een verkeerde start door een publiekstoeter en viel 

al op de startheuvel. Door een protest van een andere rijder moest deze rit over. Maar toen had 

Jeroen al zoveel krachten verspeeld dat er niet meer in zat dan een 5e plek . In de finale ging het 

halve rennersveld op een hoop, Ruben Mars en Teun Scholman wisten er langs te sturen .Ruben 

werd 8 en Teun 5e. 



In de 18+ klasse 6 rijders, Matthijs was na de manches al klaar en ook Stephan was niet door.Na de ½ 

finale waren we ook Luuk Scholman kwijt . Rinke Tempert wist al het gedrang te ontwijken en werd 

mooi 3e  De broers Bjorn en Robin Hoogland 7e en 8e. 

 

Amber en Laura Davids wisten allebei een finale plek te veroveren en werden 7 en 6 bij de meiden 

van 10/11jaar. 

Bij de 14/15 jarige dames waren al onze dames door naar de ½ finale, waarin Puck Warnet wat te 

kort kwam, maar Renee Planting en Anne Eikenaar beiden door naar de finale. Renee werd 6 en 

Anne 7e. 

Annelies Alferink moest de strijd na de 3 manches verlaten ze had niet  genoeg punten voor 

kwalificatie bij de dames van 16 jaar en ouder. 

Het was even heel spannend of voor de dikke onweersbui  alle finales nog gereden konden worden, 

Maar het is toch gelukt. Helaas waren er nog al wat valpartijen in de ½ finales waar door kanshebbers 

de strijd moesten opgeven. Hopelijk vallen de blessures mee. 

Na de harde regenbui werden de prijzen uitgereikt, helaas was toen een groot deel van het talrijk 

aanwezige publiek naar huis.  

Toch kunnen we terug kijken op een geslaagd NK. 

 

  

 


