
District A2 DVO Haaksbergen 

Na een kort onderonsje met Christian Kleen Scholten heb ik aangeboden om “de pen” van hem over 
te nemen. 
Het kunnen immers niet steeds dezelfde mensen zijn die een stukje schrijven.  Omdat ik het ook leuk 
vind om foto’s te maken dacht ik dat dat verhaaltje vanzelf wel kwam. Je maakt immers de wedstrijd 
toch van dichtbij mee. Maar dat viel wel wat tegen, het verhaaltje komt duidelijk niet zomaar binnen 
via de lens van je camera.. Maar al doende leert men zo wel de club en de mensen kennen. 
 
Het begon in ieder geval als een prachtige dag.  
De zon scheen volop toen de 67 Lochsprinters begonnen aan de vrije training. 
We profiteren er maar van want de weersverwachting is een stuk minder mooi. 
Er werd weer flink gestreden, ook onderling. Zo was er in de manches een mooie strijd bij de jongens 
9 tussen Niels Pleizier en Niek Borkent waar fel werd gestreden om de 2e en 3e plaats. Maar het blijft 
ook prachtig om die hele kleintjes te zien fietsen, iemand inhalen of gewoon finishen is dan al een 
hele overwinning. Het andere uiterste is de categorie Heren 34+. Daarin fietst Dave van Gemert dit 
jaar de NFF wedstrijden bij de Lochsprinters. Hij won zijn manches en werd uiteindelijk 5e in de finale. 
 
Het word steeds bewolkter en lente lijkt weer te veranderen in herfst. Maar de regen viel mee en we 
maken ons op voor de kwart finale bij de Jongens acht. Het grote aantal Lochsprinters kwam daar 
goed naar voren, het leek wel een clubcross! 
 
Tussen de bekende speakerstemmen is sinds kort ook een nieuwe stem te horen. Misschien voor 
sommigen nog wat te zacht maar het verdient absoluut respect als je je als ‘jochie’ daarvoor aanmeld 
en het dan zo goed oppakt! Ik weet inmiddels ook hoe het is om speaker te zijn, dus mijn 
complimenten voor Wim Smalbrugge! 
 
De dames zijn bij deze sport duidelijk in de minderheid en zij fietsen dan ook een 4e manche. 
Dit doen ze omdat de groep te klein is voor een halve finale en ze meteen doorgaan naar hun finale, 
de 4e manche. Er zouden zich meer stoere meiden moeten aanmelden voor fietscross.. 
Voor de jongens/heren boven de 15 geldt hetzelfde, die fietsten ook een 4e manche. 
 
Als de afvallers in de halve finale hun spullen pakken bereid de rest zich voor op de finales. 
De regen houd zich gelukkig nog aardig in en de natte pakken blijven ons bespaard. De Lochsprinters 
zijn ook in de finale nog goed vertegenwoordigd en nemen maar liefst 22 podiumplaatsen in beslag. 
 
De uitslagen zijn te vinden op de site van de Lochsprinters. 
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