
Nederlands Kampioenschap BMX in Geldermalsen 
 
Op zaterdag 23 mei mochten er 27 rijders van De Lochsprinters acte de présence 
geven op het NK BMX in Geldermalsen. 
Het weer was mooi en droog, de training in ieder geval. In de 1e manche begon het 
te miezeren tot ongeveer halverwege de 3e manche. 
De sfeer was er niet minder om en onder de tenten was het gezellig druk. 
Vandaag waren de promotieklasse Jongens, jongens 4 t/m 9, meisjes 4 t/m 9, en de 
cruiser classes aan de beurt. 
Omdat sommige rijders op zaterdag en maandag mogen fietsen, of omdat er 
gezinnen zijn met rijders in verschillende leeftijden en classes, maakten een aantal 
gezinnen dankbaar gebruik van de camping in de buurt om daar een machtig mooi 
weekend van te maken. 
En naar verluid, was het ook daar goed vertoeven en zeeer gezellig tot in de late 
uurtjes. 
 
De dag verliep goed en er kwamen een aantal rijders in de finale terecht. 
Ook de promotieklasse was nog spannend, omdat Teun Scholman misschien toch 
nog kampioen kon worden, maar dan moest het plaatje wel goed in elkaar passen. 
Zijn teamgenoten hebben er alles aan gedaan, maar brachten Teun tot een mooie 2e 
plaats. 
Na vervelende valpartij in de 1e manche voor Brandon Timpers, moest hij de 
wedstrijd staken, hopelijk is hij er zaterdag in Nijverdal weer bij om punten te scoren 
voor de districtwedstrijd. 
Ook Luuk Scholman had zich een betere dag voorgesteld. Het begon al aan het 
starthek, gleed weg met de fiets en kwam ten val. Ook in de 2e manche was hij te 
sterk voor zijn fiets en had geen grip. Misschien heeft Luuk maandag meer geluk bij 
de 18+. 
Rinke Tempert had extra publiek meegenomen van huis en had er veel zin in. Helaas 
kwam hij een beetje in de mangel en werd het nog spannend tot aan de finish, maar 
moest genoegen nemen met een 2e plek. 
Laure Gottemaker kwam goed mee in de finale, maar schoot van de trapper. Ze hield 
het maar net in de benen en werd uiteindelijk knap 3e. 
Maud Baan kwam hard ten val in de finale, precies voor onze neus. Dat was best 
balen, maar toch snel weer op de fiets en het rondje afgemaakt. Klasse Maud!! 
De finale van Milan Alferink was ook spannend tot het eind, moeders moest even 
bijkomen van al dat fietsgeweld. Hij behaalde een mooie 2e plek. 
Voor Lars Jansen of Lorkeers, Kevin Kuilder, Britt Tijhof, Branco Sasbrink waren de 
tegenstanders net een maatje te groot en zij moesten de strijd na de 3 manches 
staken. 
Voor Joppe Konijnenbelt, Tim Scharphof, Tygo Blikman, Damian Kappert, viel na de 
halve finale het doek. 
Finale plaatsen waren er voor: 
Plek 7: Suzanne Reimink (cruiser dames) Kim Kuilder (meisjes 4/5) 
Plek 6: Maud Baan (meisjes 4/5) Kenzie Sasbrink (meisjes 6/7) 
Plek 5: Sem Borkent (jongens 6) Roan Davids (jongens 8) Jeroen Lusseveld 
(promotie) 
Plek 4: Robin Boevink (cruiser) Lars Timmer (jongens 8) Luuk Scholman (promotie) 
 
 



En op het Ereschavot stonden: 
 
Plek 3: 
Danielle Baan - Dubbink (cruiser dames) 
Dean Kleen Scholten (jongens 7) 
Laure Gottemaker (meisjes 6/7) 
 
Plek 2: 
Rinke Tempert (cruiser 30-) 
Deon Goorman (jongens 6) 
Kyano van Vlimmeren (jongens 8) 
Milan Alferink (jongens 9) 
Teun Scholman ( promotie) 
   
 
Op naar dag 2 van het NK BMX. 
 
Dag 2 van het NK BMX bracht de Lochsprinters 2 kampioenen!!!!! 
Emiel Ravenshorst in de leeftijd jongens 10 jaar 
Thomas Bergboer in de leeftijd jongens 11 jaar 
 
Helaas hebben we daar geen fotomoment van, want toen onze clubfotograaf klaar 
was met de podiafoto's, zaten zij thuis waarschijnlijk al achter het gebak. 
 
Vandaag maandag 25 mei werd de 2e dag van het NK BMX verreden in 
Geldermalsen. 
De meeste rijders waren er op tijd bij en moesten zelfs nog ontbijten op de baan. 
Dat verraadde tenminste de lege bakpan en de vele lege eierschalen in de container 
en natuurlijk de geur van gebakken ham/spek onder de tenten. 
Het was fantastisch mooi weer om te fietsen en om toeschouwer te zijn. Droog en 
een waterig zonnetje, wat wil een mens nog meer. 
 
De klasses die vandaan aan de beurt waren zijn: 
jongens 10 t/m 18+ en de meiden 10 t/m 16+. 
 
Hier en daar moest nog even iets getapet worden en zo kon iedereen aan de start 
verschijnen. 
De manches verliepen goed en er waren verder geen bijzonderheden gelukkig. 
 
Bij de leeftijd jongens 12 en de jongens 18+ moest er nog een kwart finale worden 
gefietst om geplaatst te worden voor de halve finale. 
Robin Hoogland moest in de kwart finale afstappen voor de rijder wat voor hem 
gevallen was. En moest broer Bjorn de eer voor de familie hooghouden, zoals hij zelf 
zegt en dus de finale halen, waarin hij als 8ste eindige.  
 
In de halve finale barste het geweld pas echt los, zeker voor de 18+. En helaas 
moest Luuk Scholman het strijdtoneel verlaten door een lelijke glijder in de 1e 
combocht. Hij moet het even rustig aan doen komende week. 
De gezusters Davids hadden de rollen vandaag maar eens omgedraaid en was het 
nu de beurt aan Amber om een finale te fietsen. Zij eindigde op een mooie 7e plek. 



Ook Jeroen Lusseveld was goed op dreef vandaag maar helaas lieten zijn benen 
hem in de halve finale in de steek en mocht niet mee naar de finale. 
Teun Scholman mocht wel de finale rijden, maar hij nam te veel risico en gleed 
onderuit in dezelfde bocht als zijn broer, maar bracht het er zonder kleerscheuren 
vanaf. Renee Planting kwam in de halve finale net iets te kort, waardoor zij buiten de 
boot viel voor een finale plek. 
 
In de pauze voor de finale werd nog even voor de inwendige mens gezorgd door Adri 
Kuilder. Hij had de eieren omgeruild voor pannenkoekenmix en daar werd gretig 
gebruik van gemaakt door alle kids. 
 
De finale was een mooi geweld om naar te kijken. En voor 8 van onze rijders ook 
zeer spannend, want zij mochten aan de start verschijnen. 
1e plek dus kampioen zijn: Emiel Ravenshorst (jongens 10)  
                                           Thomas Bergboer (jongens 11) 
5e plek: Rinke Tempert (jongens 18+) Anne Eikenaar (meisjes 14/15) 
7e plek: Thijs Laarman (jongens 14) Amber Davids (meisjes 10/11) 
8e plek: Bjorn Hoogland (jongens 18+) Teun Scholman (jongens 16/17) 
 
Halve finale: 
Noah Hamerling (jongens 13) Jeroen Lusseveld (jongens 18+) Luuk Scholman 
(jongens 18+) Laura Davids (meisjes 10/11) Simone Hissink (meisjes 16+) 
Renee Planting (meisjes 16+) 
 
Kwart finale:  
Thijs Smalbrugge (jongens12) Stephan Geerling (jongens18+) Robin Hoogland 
(jongens 18+) Timo Hissink (jongens 18+) 
 
Manches: 
Thico Sasbrink (jongens10) Niek Borkent (jongens10) Daan Huisken (jongens 13) 
Manu Warnet (jongens 14) Jorn Klein Lankhorst (jongens 15) Roy Brinkman (jongens 
16/17) Puck Warnet (meisjes 16+) 
 
 
Verslag: Hetty Lusseveld. 


