
Verslag District wedstrijd 5B Schoonebeek 25-10-2014 

Als eerste wil ik Albert Lusseveld bedanken voor de PEN om zo de kans te krijgen om een verslag te schrijven van een 

wedstrijddag. 

Vandaag stond alweer de laatste District wedstijd van dit jaar op het programma, deze werd vandaag verreden in het 

Drentse Schoonebeek.                                                                                                                                                                           

Sommigen waren al erg vroeg bij de baan aangekomen toen het nog stroomde van de regen, maar even later om 9 uur 

toen de training begon en….. bijna …….iedereen van de 70 ingeschreven Lochsprinters met hun gevolg ook waren 

gearriveerd, was het droog, en zo bleef het gelukkig ook de hele dag, soms zelfs met een zonnetje erbij. 

Ik zei………. bijna……. iedereen, want op dat zelfde tijdstip was er in Nijverdal een meisje van 5 bezig met het 

afzwemmen van haar zwemdiploma B. 

Trots als een pauw kwam Maud Baan MET haar diploma B nog mooi op tijd voor haar eerste manche in Schoonebeek 

aan, Maud gefeliciteerd!!! 

Om 11 uur begon dan eindelijk de laatste wedstrijd waarin, in maar liefst 35 manches van de 46 manches één of, vaak 

meer van onze 56 jongens en 14 meisjes aan de start stonden, dus dat we met elkaar veel punten voor de eindstand van 

het club klassement zouden kunnen halen stond op voorhand al vast!  

Ook knokte iedereen voor zijn of haar eigen punten, om zo misschien nog een plekje in het eind klassement te kunnen 

stijgen 

Volgens Mart Scholman was de baan door de gevallen regen hier en daar erg glad, vooral op de start heuvel en in de 

kombochten.                                                                                                                                                                                           

Dat ondervonden ook de jongens 17+, in manche 1 ging Teun Scholman in leidende positie door deze gladheid hard 

onderuit in de laatste kombocht, Rinke Tempert kon Teun niet meer ontwijken en viel ook, waarna broer Luuk Scholman 

er om heen wou, maar door de snelheid en gladheid ook uitgleed en bij de EHBO letterlijk op schoot kwam te liggen 

voor nader onderzoek! Luister dan ook naar jullie jongste broer, hij hield het de hele dag wel in de benen! 

Ook Puck Warnet kwam ten val, maar dan al in de eerste bocht, maar gelukkig kon iedereen verder fietsen, om zo de 

rest van de manches toch punten te pakken, hierdoor hadden de EHBO’ers onder supervisie van “onze” Hetty Lusseveld, 

gelukkig niet te maken met ernstige ongevallen. 

Wel had Hetty nog een meningsverschil met een voetbal die ongewenst de baan over wou steken, bestraffend sprak zij 

deze bal toe, en moest voor straf de rest van de dag op een veilige plek binnen de baan blijven. 

Ook moest onze voorzitter Adri Kuilder tijdelijk nog even een lege EHBO plek in vullen. 

Nadat de 3 manches waren verreden volgden nog ¼ finales bij de jongens 9 jaar en natuurlijk de nodige ½ finales, 

waarna uiteindelijk de grote finales en een enkele 4e manche begonnen, ook hier waren de Lochsprinters weer goed 

vertegenwoordigd, van de 70 gestarte Lochsprinters stonden er maar liefst 41 in de finale of 4e manche. 

Hiervan kwamen er uiteindelijk 9 als dag winnaar over de finish, allemaal gefeliciteerd!  

De jury kon dus beginnen met het uitrekenen van de eindstanden van deze district serie B 2014,  welke na de zomer 

vakantie begon met eerst Dedemsvaart, waarna Klazienaveen, Hengelo, Haaksbergen en nu Schoonebeek volgden. 

Van alle 5 resultaten worden de 4 beste resultaten opgeteld voor het eind resultaat. 

Maar voordat deze prijzen werden uitgereikt hadden we nog een openklasse te verrijden van maar liefst 30 manches. 

Ook hierin kwam Kenzi Sasbrink al op de start heuvel door de gladheid ten val, of kwam dit toch door de flits van onze 

fotograaf Steef Blikman, die er met zijn neus boven op stond? 

Ook in deze openklasse waren de Lochsprinters goed vertegenwoordigd, met als resultaat 9 podium plekken waaronder 

drie 1e, vier 2e en twee 3e podium plekken. 

Na de prijsuitreiking van deze openklasse werden dan de fel begeerde bekers  van het  districtskampioenschap 

uitgereikt. 

Hoe zou de eindstand er uitzien, zijn er nog plaats wisselingen in het klassement geweest tijdens deze laatste wedstrijd? 

Want gerekend wordt er natuurlijk wel voor de laatste wedstrijd, niet alleen door de rijders, maar ook door ouders, ook 

deze waren gespannen of hun kind misschien net wel of net niet op het podium komt, of misschien wel kampioen 

wordt? 



Het mooie is dat alle rijders die minstens 4 wedstrijden hebben gereden met een beker naar huis gaan, ook die 

misschien niet voor een podium plek rijden, maar wel met veel plezier fietscrossen, want dat is uiteindelijk toch de 

bedoeling van sport……plezier! 

Nadat de prijzen van alle leeftijden waren uitgereikt konden we de balans op maken. 

Maar liefst 8 Kampioenen n.l.  Kenzi Sasbrink, Deon Goorman, Britt Tijhof, Joppe Konijnenbelt, Roan Davids, Emiel 

Ravenshorst, Laura Davids en Stefan Geerling. 

Ook in het club eindklassement zijn we op de eerste plek geëindigd. 

De rest van de uitslagen zijn te vinden op de site van de Lochsprinters. 

Maar iedereen heel erg gefeliciteerd, met jullie behaalde resultaat, namens alle Lochsprinters! 

Rest dit seizoen alleen nog de traditionele afsluiting van het wedstrijd seizoen met de Lichtwedstijd a.s. zaterdag, ook 

weer in Schoonebeek.  

Daarna gaan we de winter weer in, de wedstrijden liggen weliswaar stil, maar dat geldt natuurlijk niet voor de 

trainingen, deze gaan gewoon door, als het weer dit tenminste toelaat, dus blijf trainen om zo volgend jaar weer sterker 

voor de dag te komen. 

Ook alle vrijwilligers bedankt voor jullie medewerking en inzet, of het nu gaat om een EHBO’er, fotograaf, 

baancommissaris, jurylid, lijnjury, parkeerhulp, trackmanager enz. enz. of gewoon supporter, jullie zijn allemaal nodig,     

zodat het mogelijk is om alle jongens en meisjes te laten genieten van fietscross!  

Rest mij nog één ding en dat is de PEN door te geven aan Christiaan Kleen Scholten! om een verslag te maken van 

de lichtwedstrijd a.s. zaterdag in Schoonebeek, succes! 

 

Henri van Heun 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


