
District 3 Dedemsvaart 

 

Hoewel het weer de afgelopen dagen beter was dan er was voorspeld, viel het vandaag toch 

weer tegen. Onder een grijze wolkendeken vertrokken er dan ook  63 Lochsprinters richting 

Dedemsvaart voor de derde districtswedstrijd van dit seizoen.  

 

Het bleef tijdens de training dan ook gestaag miezeren. En toen om 11.00 de wedstrijd van 

start kon gaan was het nog steeds niet helemaal droog.  

 

Strijdend voor het binnen halen van de punten waren er dan ook met enige regelmaat glij- en 

valpartijen en moesten zelfs enkele dametjes zich door onze eigen EHBO-Hetty vakkundig 

van een pleister laten voorzien.  Dit met goed resultaat , want beide dames zijn ( ondanks dat 

het maar een gewone witte pleister was.. ;-)  ) uiteindelijk 3
e
 geworden in hun klassement.  

 

Kevin Koster had minder geluk en moest na de eerste manche vanwege een valpartij de 

wedstrijd staken. We hopen dat het met de blessure meevalt, zodat hij weer fit aan de start van 

het NK kan verschijnen komend weekend. 

 

Bij de jongens van 8 jaar zijn de Lochsprinters erg goed vertegenwoordigd  en zag het dan 

ook soms zwart ( met een beetje rood en wit)  op de baan. Het leek  dan  wel een onderlinge 

Lochsprinterswedstrijd. Dat je dan ook echt strijd voor de individuele punten gaat dan wel 

eens ten koste van een mede-lochsprinter. Uiteindelijk bereikten 4 Lochsprinters de finale en 

behaalde Lars Timmer een goede 2
e
 plek.  

 

Bij de heren 34+  komt “fietsenmaker” Dave van Gemert uit voor de Lochsprinters en hij wist 

alle manches  als eerste de finish te bereiken.  

 

 

Uiteindelijk wisten 44 Lochsprinters de finaleronde te halen wat resulteerde in 18 

podiumplaatsen in deze districtswedstrijd voor; 

 

Meisjes 5;  Maud Baan 1 

    Julie Kleen Scholten 3 

 

Jongens 6; Deon Goorman 1 

    Jochem Santing 3 

 

Jongens 7;  Dean Kleen Scholten 2 

 

Meisjes 6/7; Laure Gottemaker 1 

    Kenzi Sasbrink 3 

 

Jongens 8;  Lars Timmer 2 

     

Jongens 9;  Jochem Spoolder 2 

 

Heren 34+; Dave van Gemert 1 

 

Jongens 10;  Emiel Ravenshorst 2 

 



 

 

Meisjes 10/11; Laura Davids 1 

    Amber Davids 2 

 

Jongens 14;  Manu Warnet; 3 

 

Meisjes 14+; Simone Hissink 2 

    Renee Planting 3 

 

Jongens 17+;  Teun Scholman 1 

   Jeroen Lusseveld 3 

 

 

De dag werd, nog steeds in de motregen, afgesloten met het verrijden van de Open Klasse 

Het deelnemersveld was al flink uitgedund en uiteindelijk wisten 9 Lochsprinters de finale te 

bereiken. 

Toen eindelijk een waterig zonnetje doorbrak mochten op het podium  plaats nemen; 

M 4/6; Kenzi Sasbrink 3 

J 6/7; Dean Kleen Scholten 2 

J 10/11;Emiel Ravenshorst 2 

J14/15;Niels Braker 2 

 

Nu kunnen de rijders zich gaan opmaken voor het Nederlands Kampioenschap Fietscross NFF 

wat wordt verreden op 23 en 25 mei in Geldermalsen. We wensen alle deelnemers daarvoor 

veel succes!  

 

Rest mij alleen nog de “sportieve pen” door te geven ……de volgende districtswedstrijd zal 

worden verreden op onze eigen baan in Nijverdal!  

  

     

 

 

 

 

 

 


