
9 kampioenen bij F.C.V. De Lochsprinters 

13 Juni 2015 reden 70 lochsprinters mee naar Raalte om de laatste district wedstrijd te 
rijden. 
Het weer was in het begin niet zo best, maar later werd het weer beter. 
Met een groot aantal rijders aan de startplank gingen we 's ochtends al een klein beetje 
kijken wie er waarschijnlijk district kampioen kon worden. 
 
Pech deze week was er voor Mick Horst, hij zou zijn tweede wedstrijd fietsen, maar is thuis 
gevallen en heeft nu een gebroken arm. 
Mick, van harte beterschap namens onze vereniging. 
 
Om 9.00 uur mochten de rijders trainen  over de nieuwe baan van CRT Raalte. 
De training verliep goed met gelukkig weinig valpartijen. 
 
Toen het 10.30 uur was gingen we stoppen met de training en konden de rijders een half uur 
pauze houden voordat we gingen beginnen met de wedstrijd. 
Voor sommige rijders was het spannend of hij de district titel achter zijn naam kon schrijven. 
 
We gingen als eerst kijken naar Maud Baan van de lochsprinters, die vandaag weer alles wist 
te winnen bij de meisjes van 5 jaar en jonger.  
Maud kon de titel achter haar naam schrijven. 
Maud gefeliciteerd met het behalen van de titel! 
 
Bij de boys 6 jaar gingen we kijken naar de koploper Lars Jansen of Lorkeers. 
Lars behaalde vandaag veel punten, maar had net te weinig punten om de titel achter zijn 
naam te schrijven. 
Lars is uiteindelijk op het podium gekomen met een 3de plaats.  
Ook gingen we kijken naar Deon Goorman. 
Hij heeft de meeste punten bij elkaar gefietst bij de boys van 6 jaar en is uiteindelijk 
kampioen geworden. 
Gefeliciteerd Deon! 
 
Bij de meisjes van 6 en 7 jaar gingen wij als lochsprinters kijken naar Laure Gottemaker. 
Laure heeft het totale puntenaantal bereikt en zei is daarmee de terechte kampioen! 
Gefeliciteerd Laure Gottemaker! 
Maar we namen ook Lisa van Silfhout en Kenzi Sasbrink mee naar het podium, deze 2 
meisjes eindigden totaal op de plaatsen 2 en 3. 
Gefeliciteerd dames! 
 
Bij de Cruiser klasse van 34 jaar en ouder hebben ook de fietsenmaker als kampioen, 
Dave van Gemert, Dave Gefeliciteerd! 
 
Ook gingen we kijken tussen  de strijd tussen van de lochsprinter Emiel Ravenshorst en 
Maurits van der Wal van CRT Raalte bij de boys van 10 jaar. 
Uiteindelijk is Emiel kampioen geworden met 1 punt verschil. 
Emiel, van harte gefeliciteerd! 



 
Bij de meisjes van 10 en 11 jaar hebben we de familie Davids in de baan en Daphne Kappert. 
Uiteindelijk gingen we alle 3 meiden meenemen naar het podium. 
Daphne behaalde een 3de plaats, Amber een 2de plaats en Laura werd kampioen bij 10/11 
jarige meisjes. 
Gefeliciteerd dames! 
 
Bij de boys van 12 jaar gingen we kijken naar de strijd tussen Kevin Koster en Jesper Grob 
van F.M.V. Het Twentsche Ros. 
We namen Kevin uiteindelijk mee naar de 1e plaats, het verschil met Jesper was maar 2 
punten. 
Gefeliciteerd Kevin! 
 
Ook Renee Planting werd kampioen bij haar klasse van de meiden 14+. 
Zei behaalde met weinig punten verschil de district titel en is dus de kampioen! 
Gefeliciteerd Renee! 
 
En bij  de jongens van 17 jaar en ouder zagen wij onze laatste kampioen aan het starthek 
verschijnen, Teun Scholman. 
Ook Teun is kampioen geworden bij zijn categorie. 
Teun, van harte gefeliciteerd! 
 
Veel lochsprinters hebben een goede prestatie  behaald en daarom  kunnen we niet 
iedereen benoemen in het verslag. 
 
 
Podium plekken bij eindstand district A 
 
3e plaats: Kim Kuilder, Lars Jansen of Lorkeers, Kenzi Sasbrink, Britt Tijhof, Jordy ter Avest, 
Tom van Heun, Simone Hissink en Jeroen Lusseveld. 
 
2e plaats: Lisa van Silfhout, Lars Timmer, Jochem Spoolder, Amber Davids, Manu Warnet,  
Roy Brinkman en Luuk Scholman. 
 
Kampioen: Maud Baan, Deon Goorman, Laure Gottemaker, Dave van Gemert,  
Emiel Ravenshorst, Laura Davids, Kevin Koster, Renee Planting en Teun Scholman. 
Gefeliciteerd allemaal! 
 
Ook konden we nog een beker mee nemen naar onze club. 
Dat is de beker van de beste club van de district serie van Oost Nederland. 
Totaal als club hebben we 1575 punten behaald en daarmee hadden we een ruime 
voorsprong op de andere clubs 
Voor meer uitslagen ga dan naar www.lochsprinters.nl! 
 
 
Verslag gemaakt door Wim Smalbrugge. 
    


