
Sallands kampioenschap Raalte. 

 

Vanmorgen gingen de lochsprinters met wel 48!! inschrijvingen van start in Raalte. Het weer was super 

dus daar kon het vandaag niet aan liggen! Allemaal goed gemotiveerd gingen ze de eerste manche van 

start. Zonder na te denken denderen zelfs de aller kleinsten zo van de toch best wel steile startheuvel af. 

Dat het niet altijd vlekkenloos ging bij de start ondervondt Tim Scharphof hij was in de halve finale een 

fractie te vroeg en maakte een heuse koprol helaas voor Tim was een plek in de finale toen wel bekeken. 

Wie niet vreesde aan het hek en zo een mooie start konden maken lagen er dan ook gelijk goed bij, zo 

ook Daan Huisken die een super start had in de halve finale en zo van de buitenkant naar binnen kon, 

met een mooie 7e plek in de finale als gevolg. Vandaag waren er ook 2 secret riders.....en papa trots dat 

ze gecrosst hebben?? Moeders redde zich prima hoor!! Aan het eind van de middag kon de balans 

worden opgemaakt, en gingen de lochsprinters met wel 19 bekers naar huis!! Well done! Voor Roan 

Davids was het even heel zuur hij lag op een mooie tweede plek op weg naar misschien wel een titel, 

gleed hij in de laatste bocht onderuit! Waaronder 1 kampioen, die onder aanmoediging van zijn moeder 

over de streep werd geroepen, Gefeliciteerd Deon Goorman!!  

Alle finalisten Gefeliciteerd!!!  

 

Jongens/meisjes 4 en 5 jaar 

Deon Goorman 1    Kenzi Sasbrink 4 

 

Jongens 6 jaar 

Joppe Konijnenbelt 2   Brandon Timpers 6 

 

Jongens 7 jaar 

Dean Klein Scholten 6   Roan Davids 8 

 

Meisjes 6 en 7 jaar 

Anouk Ravenshorst 5 

 

Meisjes 10 en 11 jaar 



Laura Davids 3    Amber Davids 6 

 

Meisjes 12 en 13 jaar 

Monique van der Valk 3 

 

Jongens 12 jaar 

Kevin Koster 3    Daan Huisken 7 

 

Jongens 13 jaar 

Rick Kevelham 

 

Meisjes 14 en 15 jaae 

Renee Planting 2   Anne Eikenaar 5  Puck Warnet 8 

 

Jongens 16 en 17 jaar 

Teun Scholman 2 

 

Jongens 18+ 

Stephan Geerling 5   Luuk Scholman 7 

 

 

 

 

 


