Kampioenschap Van De Meijerij in Berlicum.

zaterdag 5 september 2015

Het anders zo rustige Berlicum werd vandaag opgeschrikt door het grote aantal
BMX-fietscrossers die vandaag het Kampioenschap zouden rijden.
Maar niets is minder waar.
De Lochsprinters waren met 16 rijders 1 van de grootste aanwezige clubs.
Het totaal aantal rijders was 301.
Ook de weergoden waren ons niet goed gezind, want soms kwam de regen met
bakken uit de lucht.
Wel was het gezellig druk onder ons goed geregelde tentenkamp. Waarvoor
hartelijke dank voor het meezeulen iedere keer!!!!!!!!
Maar we mogen niet klagen, want tussen de buien door was het droog en na de
finale brak de zon door.
Voor sommige rijders was het even wennen, want zo'n promotieklasse is wel even
iets anders dan tussen je eigen leeftijd fietsen. Dat ondervonden Thijs en Wim
Smalbrugge, zij mochten als 12 jarige tussen het geweld van de heren fietsen. En
dat houd in dat er ook jongens van de 18+ tussen zitten. Ook mogen zij nog niet met
clicks fietsen, terwijl de rest dat wel mag. Tja, dat is het nadeel van het nieuwe
promotieklasseregelement. Dat komt omdat zij dit jaar 13 worden en daarom net een
paar wedstrijden op dagleeftijd moeten fietsen. Nog even geduld heren Smalbrugge!!
Zo was er nog iemand teleur gesteld in zichzelf en dat was Deon Goorman. Hij fietste
alle ritten knap als tweede, alleen in de finale kwam hij iets te kort en werd vierde.
Ook hij had een leeftijdsverschil van anderhalf jaar te overbruggen. Dus vierde is een
knappe prestatie voor Deon!!!!!
Britt Tijhof en Julie Kleen Scholten mochten rechtstreeks door naar de finale, ook zij
hebben supergoed gefietst!!!
Daphne en Damian Kappert kwamen beide niet verder dan de manches. Dat gold
ook voor Dean Kleen Scholten, ook hij strandde na de manches.
Ook de gebroeders Borkent deden goede zaken. De één haalde de finale en de
ander kwam in de halve finale. Jorn Klein Lankhorst mocht ook door naar de finale
en werd vijfde. Jeroen Lusseveld was blij met zijn vierde plek bij de jongens 18+.
Kevin Koster kwam in de finale hard ten val en moest naar de EHBO. Gelukkig blijkt,
zoals het er nu naar uitziet, een kneuzing van zijn schouder te zijn. Beterschap Kevin
en een goed herstel gewenst!!!!
Gelukkig hebben de Lochsprinters ook goede zaken gedaan en hebben we 1
kampioen en wel Rinke Tempert in de cruisers 30 jaar en jonger. Van Harte
Gefeliciteerd!!!!!!!! Hij deed maarliefst in drie klasses mee, cruiser, 18+ en
promotie!!!!
Ook Teun Scholman werd eerste bij de Promotie Klasse Heren, maar die punten
worden aan het eind van het seizoen bij elkaar opgeteld en dat bepaald wie er
seizoenskampioen Promotie Klasse Heren wordt. Volhouden zo Teun!!!!
Uitslagen zijn te vinden op de site van de NFF!!!
Podiumplekken voor vandaag zijn:
1e plek: Rinke Tempert
Cruisers 30Teun Scholman
Promotie Klasse Heren
2e plek: Teun Scholman
Jongens 16/17 jaar
Luuk Scholman
Promotie Klasse Heren
3e plek: Luuk Scholman
Jongens 18+

