
District 3b Klazienaveen 

 

Het wordt al bijna een gewoonte om het verslag te beginnen met de weersvoorspelling, dus 

dat laten we dit keer maar achterwege…. 

Met 68 rijders vertrokken we in de vroege ( nevelige)  ochtend richting Klazienaveen om daar 

de derde in een reeks van 5 wedstrijden te fietsen. De tussenstand wordt opgemaakt! 

Er moest dan ook door sommige rijders hard worden gewerkt om de punten binnen te halen 

op de baan waar het voor een groot deel op techniek neer komt. Vooral de trippel op het eerste 

stuk was voor sommige rijders lastig te nemen waardoor er daar vandaag ook een aantal 

valpartijen voor kwamen.  

De dappere kleinste crossertjes vlogen als eerste over de baan. Nog niet gehinderd door een 

mogelijke puntentelling werden er goede resultaten geboekt! Helaas kwam Lisa van Silfhout 

vervelend ten val in de derde manche, maar gelukkig kon de ze vierde manche wel weer aan 

de start verschijnen.  

Ook de grotere kerels en dames lieten zich gelden. Daar wordt er al meer gerekend en 

nagedacht over de nog nodige punten voor een goed eindklassement. Al strijdend voor een 
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 plek in de derde manche kwam Kevin Koster net na de finish dan ook akelig ten val, 

waardoor hij zich moest laten behandelen in het ziekenhuis en hij de wedstrijd niet verder uit 

kon fietsen. Kevin, Beterschap! We hopen dat je er de volgende keer weer bij bent! 

Aan het eind van de drie manches, de halve finale en de finales konden de Lochsprinters 23 

Top 3 noteringen op hun naam schrijven; 

Kim Kuilder 1, Julie Kleen Scholten 2, Maren Gottemaker 3 ( m 5), Sem Borkent 2 ( j 6), 

Brandon Timpers 1 ( j 7 ) , Kenzi Sasbrink 2, Lisa van Silfout 3 ( m 6/7), Lars Timmer 1, 

Roan Davids 3 ( j 8), Britt Tijhof 1 ( m 8/9) , Dave van Gemert 1 ( cr 34+) , Emiel 

Ravenshorst 1 ( j 10), Daphne Kappert 3 ( m 10/11), Laura Davids 1, Amber Davids 3 ( m 

12/13), Manu Warnet 2 ( j 14), Jorn Klein Langhorst 2 ( j 15/16), Renee Planting 1, Anne 

Eikenaar 2, Simone Hissing 3 ( m 14+), Teun Scholman 1, Jeroen Lusseveld 2, Stephan 

Geerling 3 ( j 17+) 

 

Al met al prima resultaten voor onze club! 

 

Ook tijdens de Open Klasse werd er nog flink gestreden. Ook daar resulteerde dit nog in een 

enkel klein valpartijtje, maar gelukkig kon er gelijk  weer worden doorgefietst. 

Podiumplaatsen waren er voor; 

Kenzi Sasbrink 3 (j4-5,m4-6),  Britt Tijhof 3 ( j6-7,m7-8),  Tim Scharphof 3 ( j8-9,m9-10) , 

Emiel Ravenshorst ( j10-11, m11-12), Tom van Heun (j14-15,m15-16)  

 

Na het uitreiken van de bekers ( waarvoor niet iedereen op de juiste plek stond opgesteld….) 

konden we grotendeels tevreden weer richting Nijverdal vertrekken.  


