
Lochsprinters 3 kampioenen!!! 

Zaterdag 18 april 2014 vertrokken we met 43 deelnemers vanuit Nijverdal naar het Gelderse 

Putten voor het Gelders Kampioenschap. We hadden een zonnetje, maar het frisse windje 

woei nog flink.  

De jongste deelnemers mochten als eerste de baan verkennen, daarna waren de oudere 

deelnemers aan de beurt. De trainingstijd van beide blokken werd wat verkort omdat er toch 

nog wel wat tijd nodig was om de baan te onderhouden. De toplaag in Putten was wel wat 

anders dan dat we in Nijverdal gewend zijn.  

Na de training kon de wedstrijd van start gaan. Door de maches heen waren er helaas nog 

wel wat valpartijen. Onder andere Maud Baan, Roan Davids, Britt Tijhof en Brandon Timpers 

hebben de baan van toch wel heel dichtbij bekeken. De EHBO heeft ze even bij zich 

genomen maar meer dan een blauw oog, schaafwonden en wat angst voor de volgende rit 

hebben ze er niet aan over gehouden en dapper zijn ze weer op hun fiets gestapt. 

De promotieklasse jongens Luuk Scholman, Jeroen Lusseveld en Teun Scholman hebben 

zich vandaag van hun beste kant laten zien en de nodige punten verzameld. 

Er konden van onze 43 deelnemers 24 Lochsprinters naar de halve finale door en uiteindelijk 

stonden er 27 in de finale aan het starthek. Na deze finale waren de Lochsprinters maar liefst 

3 kampioenen rijker. Als eerste mag Emiel Ravenshorst zich bij de jongens 10 jaar Gelders 

Kampioen noemen. Thomas Bergboer is bij de jongens 11 jaar Gelders Kampioen. En Rinke 

Tempert heeft zijn 1e titel - Gelders Kampioen - in de wacht gesleept bij de cruisers! 

Gefeliciteerd mannen!!! 

Verder waren er podium plekken voor: 

2e plaats:  Joppe Konijnenbelt  jongens 6 jaar 

 Kyano van Vlimmeren jongens 8 jaar 

 Teun Scholman jongens 16/17 jaar 

 

3e plaats: Dave van Gemert cruisers 31-44 jaar 

 Deon Goorman jongens 6 jaar 

 Laure Gottemaker meisjes 6/7 jaar 

    


