
NKC ( Nederlands Kampioenschap Clubs) 2015 te Luyksgestel 
 
Vrijdagmiddag in de hitte zijn er al een aantal rijders met hun begeleiders vertrokken 
richting  een camping/huisje naar Luyksgestel. 
Dat was een goede keuze om goed uitgerust deel te kunnen nemen aan het NKC. 
Diegene wie zaterdagochtend uit Nijverdal is vertrokken, moest iets vroeger hun bed 
uit en zaten al rond 6.15 in de auto. Gelukkig was het vandaag kiezen tussen koel en 
warm. Onze club had gekozen voor koel en dat was voor de rijders wel fijn, want de 
baan lag in de volle zon. Sommige begeleiders zochten soms de zon op om even op 
te warmen. 
Met 17 deelnemers zaten we aardig in de middenmoot en hadden een goede kans 
om hoog te eindigen.  
Al in de training hield de familie Planting een traditie in ere door te vallen, dat was 
zeker NIET de bedoeling, maar die val kwam hard aan. Met een dikke lip, 
geschaafde kin en een blauwe plek rijker, kon Renee toch de wedstrijd voortzetten 
en haalde veel punten binnen voor de club en werd 6e in de finale. 
Ook Thomas Bergboer kwam ten val. Hij deed in twee classes mee en voor het eerst 
op een cruiser en tja die heeft een hogere stang in de midden en aiai dat doet pijn. 
Hij moest in de tweede manche het strijdveld verlaten. Jammer want hij ging als een 
speer. Gelukkig gaat het nu weer wat beter met hem. 
 
Voor de rijders was de prijsuitreiking even verwarrend, maar dat gold ook voor de 
begeleiders. Zij waren in de veronderstelling dat de eerste plekken een beker zouden 
krijgen, maar dat was niet zo. 
De regels zijn bij een NKC ietsje anders. 
 
Artikel 9 Kampioenschap en prijzen Er wordt gereden met als inzet het Nationaal 
Clubkampioenschap BMX. Bij de opening en bij de prijsuitreiking van het NK Clubs 
zal het volkslied ten gehore worden gebracht De uit te reiken prijzen zullen bestaan 
uit: - bekers voor de eerste acht geplaatste clubteams. - medailles voor de rijders van 
de eerste drie clubteams. - een herinnering voor alle deelnemende verenigingen. 
 
En helaas zijn er dus geen individuele uitslagen van de rijders. 
Wel heb ik een finalelijst kunnen bemachtigen, maar daar staan geen uitslagen 
achter. 
Deon Goorman  heeft 3 keer 1 gefietst bij de jongens van 6 jaar. 
Joppe Konijnenbelt 1e !!! ( dat kon niet missen)                jongens 7 jaar 
Robin en Bjorn Hoogland   5 en 6!!!                                   sportklasse 25-29 jaar 
Renee Planting 6e!!! ( als enige dame van onze club!!!)    meisjes 15/16 jaar 
 
Milan Alferink, Thomas Bergboer,  Timo Hissink, Daan Huisken, Kevin Kuilder, Lars 
Jansen of Lorkeers, Kevin Jansen of Lorkeers, Jeroen Lusseveld, Lukk scholman, 
Teun Scholman, Dean Kleen Scholten en Brandon Timpers, 
 
Zij  hebben allemaal hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk punten te scoren 
voor de club. 
 
De Lochsprinters zijn uiteindelijk 12e geworden van de 43 clubs die deelnamen en 
dat is een zeer goede prestatie!!!! 
 


