
Brabants kampioenschap te Ammerzoden op zaterdag 6 september 2014. 
 
 
Vandaag zijn we met 24 rijders van De Lochsprinters en hun vaste supporters, 
vertrokken richting Ammerzoden. 
Het weer was een beetje nevelig zo hier en daar en dus was het oppassen 
onderweg. Iedereen was op tijd aanwezig om hun trainingsrondjes te kunnen fietsen. 
Voor sommigen was het voor het eerst op deze baan en dat was best spannend. 
Maar ook de kleinsten kwamen zonder moeite rond. Maud Baan was zeer tevreden 
met alle rondes waarin ze 3e werd. Ook in de finale kwam ze als 3e over de finish en 
dus kon er een mooie beker mee naar huis genomen worden. Voor de jarige Sem 
Borkent was het net even allemaal anders vandaag. Hij moest toch wennen aan de 
snelheid van zijn "nieuwe" leeftijdsgenootjes en kwam niet verder dan de 3e manche. 
De gebroeders Smalbrugge fietsten met de tong op de schoenen, maar kwamen ook 
helaas niet verder dan de 3e manche. Teun Scholman moest onderweg in de 3e 
manche even gas terugnemen vanwege een blessure, maar dat werd snel opgelost 
en hij behaalde toch nog een mooie 4e plaats in de finale. In de finalerit wilde Robin 
Boevink even testen of zijn kleding bmxbaan bestendig was. Dat was het wel, maar 
helaas was zijn knie iets minder bestand tegen de harde ondergrond. Hij werd 6e in 
de finale. Daan Huisken ging als een speer vandaag en behaalde een mooie 5e plek 
in de halve finale. Ook Jorn Klein Lankhorst gaf zijn fiets de sporen en werd 6e in de 
finale. 
 
 
Voor Ruben Mars was het zijn dag. Hij behaalde maar liefst in 2 klassen de 
kampioenstrui, cruisers heren 15-30 jr en jongens 16/17 jaar. 
Ook Daniëlle Dubbink kon haar geluk niet op. Zij werd kampioen in de klasse 
cruisers dames 30-. 
 
De overige resultaten zijn: 
 
Kampioen:   
Daniëlle Dubbink        cruisers dames 30- 
Ruben Mars     cruisers heren 15-30 
Ruben Mars     jongens 16/17 
 
2e plek: 
Laura Davids    meisjes 10/11 
Jeroen Lusseveld   promotie B 
 
3e plek: 
Maud Baan    meisjes 4/5 
Joppe Konijnenbelt   jongens 6 
 
4e plek: 
Roan Davids    jongens 7 
Teun Scholman   jongens 16/17 
Amber Davids   meisjes 10/11 
 
 



5e plek: 
Stephan Geerling    jongens 18+ 
Luuk Scholman    promotie A 
 
6e plek: 
Robin Boevink    cruisers 15-30 
Thomas Bergboer    jongens 11 
Jorn Klein Lankhorst   jongens 14 
Teun Scholman    promotie A 
 
7e plek: 
Suzanne Reimink    cruisers 30- 
 
Halve finale: 
Daan Huisken    5e jongens 12 
Niek Borkent     6e jongens 9 
Damian Kappert    7e jongens 7 
Jeroen Lusseveld    8e jongens 16/17 
Luuk Scholman    8e jongens 18+ 
 
Na de 3e manche: 
Sem Borkent     jongens 6 
Dean Kleen Scholten   jongens 7 
Thijs Smalbrugge    jongens 11 
Wim Smalbrugge    jongens 11 
Gijs Kevelham    jongens 11 
Mart Scholman    jongens 15 
 
 
De volgende wedstrijd is een districtwedstrijd zaterdag in Klazinaveen. 
 
Ook zeer de moeite waard om te komen kijken is de scholencross. En die gaat 
plaatsvinden op dinsdag  9 en dinsdag 16 september op onze eigen crossbaan aan 
de Beethovenlaan . 
Van alle scholen in de gemeente Hellendoorn  komen de leerlingen vanaf groep 1 tot 
en met groep 8 strijden om de felbegeerde wisselbeker!!!! Dus dat wordt weer een 
spannende strijd wie er dit jaar aan de haal gaat met de beker. 
 


