
Groninger Kampioenschap zaterdag 18 oktober 2014. 

8 podiumplaatsen voor de Lochsprinters, 6 tweede plekken en 2 derde plekken. 
 
Voor velen was het even slikken toen de wekker om 6.00 afging. Vol goede moed, 
een mooie ochtendgloren met rode hemel en een mooiweer voorspelling, gingen de 
Lochsprinters met 41 inschrijvingen voor de laatste Nationale Wedstrijd van het 
seizoen naar Winschoten. 
De baan lag er goed bij en gelukkig hadden ze de schaatsbaan erom heen nog even 
droog laten staan, waardoor iedereen mooi vooraan kon zitten en zo goed zicht had 
op de rijders. 
Tijdens de training en de eerste manche waren er geen problemen voor onze 
dappere strijders. 
In de tweede manche werd de strijd al wat heviger en werd er meer risico genomen. 
En dan gebeuren er valpartijen ondermeer door Maud Baan direct al onderaan de 
startheuvel. Gelukkig was moeder Baan in de buurt en door bemoedigende woorden, 
klom Maud toch weer op de fiets en reed vervolgens het rondje uit. Zij werd 
uiteindelijk vijfde. 
Ook Laura Davids kwam ten val in de eerste combocht maar ook zij kon haar weg 
weer vervolgen, in de finale kwam ze een beetje in de verdrukking en werd achtste. 
De derde manche verliep voor Thico Sasbrink niet helemaal zoals hij had verwacht 
en gleed onderuit in de derde combocht, tja die grunningerklei blijft toch zo aan de 
bandjes plakken en dan wordt het een beetje glad in de bochten. 
Deon Goorman moest vandaag kennis maken met de achterwielen van de rijder die 
voor hem lag, dat was wel even wennen voor hem. Maar ook dat hoort bij de sport, 
hij werd tweede in de finale. 
Robin Boevink kwam ondanks zijn blessure toch netjes als derde over de finish. 
Ook Siebe Winters reed dapper zijn rondes met een blessure en kwam met moeite 
de manches door, helaas voor hem geen finaleplek. 
Manu Warnet had zijn fans meegenomen en hebben hem goed aangemoedigd, want 
hij haalde de finale en werd zevende. 
De promotieklasse jongens was een mooie finale strijd tussen de gebroeders 
Scholman, Luuk was vandaag net iets sneller en behaalde een mooi aantal punten 
binnen voor het totaalklassement. 
 
Podiumplekken zijn er voor: 
Tweede plek: 
Robin Boevink   cruisers 16-30 jr 
Deon Goorman   jongens 4/5 jr 
Joppe Konijnenbelt   jongens 6 jr 
Roan Davids    jongens 7 jr 
Robin van der Valk   jongens 10 jr 
Monique van der Valk  meisjes 12/13 jr 
 
Derde plek: 
Renee Planting   meisjes 14/15 jr 
Luuk Scholman   promotie jongens (voor puntentotaal) 
 
 
De totaal uitslagen zijn te vinden op de site van De Lochprinters. 


