
Vandaag werd districtwedstrijd 3 verreden in Hengelo overijssel om de nodige punten weer 
bij elkaar te scoren. In totaal deden er 294 rijders mee en de Lochsprinters waren 
vertegenwoordigd met 74 rijders. 
Het wordt een beetje ééntonig, maar het was weer eens een kleine wereld vanmorgen en de 
vlaggenist op de verste combocht was daarom ook bijna niet te zien. Gelukkig hoefden we 
niet met mistlichten op te rijden en was het zichtafstand voldoende om de wedstrijd te 
starten. Zo hier en daar moesten er nog rijders weer opgelapt worden om de race te kunnen 
rijden. Maar Renzo hield het goed vol en scoorde best veel punten en werd zesde in de 
halve finale. Yarna van Vlimmeren kwam hard ten val in één van de grote combochten en 
moest helaas de wedstrijd staken. Beterschap gewenst Yarna. Ook Britt Tijhof moest de 
wedstrijd staken na een harde val, ook Britt beterschap gewenst. 
Robin Aaltink gleed even van de pedaaltjes, maar met een goede pleister kon hij gelukkig 
zijn wedstrijd vervolgen en werd zesde in de kwart finale. Er werd nog een keer een beroep 
op de EHBO gedaan door Thico Sabrink, maar dat bleek voor de fiets te zijn. Zijn moeder is 
heeeel handig met plakband en het nummerbord werd dan ook weer netjes gemaakt. Thico 
werd achtste in de finale. De familie Davids deed goede zaken met de kids en sleepte veel 
punten binnen. Voor Hylke de Jonge was het zijn eerste wedstrijd en deed goede zaken voor 
het punten totaal. Ook Nathan Damsteeg reed zijn eerste wedstrijd. Voor hun was het 
meteen de vuurdoop voor de langste baan van het district. En voor velen van de rijders was 
dit net iets te vermoeiend. Dus misschien iets meer conditietraining voor deze wedstrijd???? 
 
De eerste plek voor de meeste punten: 
Joppe Konijnenbelt   j 6 
Deon Goorman  j 5- 
Kenzi Sasbrink  m 5- 
Laura Davids   m 10/11 
Roan Davids   j 7 
Rinke Tempert  j 17+ 
 
De tweede plek: 
Milan Alferink   j 8 
Manu Warnet   j 13 
Stephan Geerlink  j 17+ 
Laure Gottemaker  m 6/7 
Sterre Winters   m 5- 
Sem Borkent   j 5- 
Emiel Ravenshorst  j 9 
 
De derde plek: 
Robin van der Valk  j 10 
Kim Kuilder   m 5- 
Amber Davids   m 10/11 
Teun Scholman  j 17+ 
Tygo Blikman   j 7 
Anouk Ravenshorst  m 6/7 
 
De openklasse is altijd nog een extra wedstrijd na de districtwedstrijd en het hangt van de 
baan af hoeveel deelname er is. Het is gebleken dat Hengelo Het Twentse Ros niet tot de 
favoriete banen behoort, aangezien er maar 4 deelnemers van de Lochsprinters deelnamen. 
Tygo Blikman ging met de eerste plek en dus een mooie beker aan de haal in de leeftijd j 
6/7. Zijn teamgenoot Dean Kleen Scholten behaalde de derde plek. Anne Eikenaar en Kevin 
Fokkert vielen na de manches af. 
 
Voor de volledige deelnamelijst en de uitslagen, kijk op de site van www.lochsprinters.nl  
 


