
District  4B Schoonebeek 

 

Zonnige taferelen vandaag in Schoonebeek  waar de Lochsprinters vandaag  hun 4
e
 districtswedstrijd fietsen.  

69 rijders verschenen er aan de start van de vernieuwde baan van de Derrick Crossers, die op 20 september j.l. 

werd geopend.  Helaas was niet iedereen in z’n nopjes met de baan en werden sommige resultaten dan ook 

toegeschreven aan de conditie waarin de baan verkeerde. 

Voor het starthek naar beneden kon gaan moest iedereen wel in zijn  clubshirt klaar staan. Daar was het voor 

Ruben Rauhe even slikken, want zijn shirt lag nog thuis. Gelukkig zijn er dan altijd wel mede clubgenoten die er 

een op reserve bij zich hebben zodat ook dit jonge crossertje keurig in tenue aan het starthek verscheen.  

Terwijl de eerste manches werden verreden was onze secretaris druk bezig om de vrijwilligers rond te krijgen 

voor de laatste wedstrijd van dit seizoen , 24 oktober a.s. , op onze eigen baan. En da’s dan ook weer mooi 

gelukt. Dank aan allen die zich weer willen inzetten!  

De wedstrijd verliep rustig vandaag. Soms werden bepaalde verwachtingen niet waargemaakt, soms zelfs 

overtroffen.  

Waar sommige rijders wederom allemaal 1-tjes achter hun naam konden schrijven, moesten sommige anderen 

helaas de baan verlaten na een valpartij, waaronder  Dean Kleen Scholten en Timo Hissink. Zij  ontkwamen niet 

aan een valpartij en zagen daardoor een finale-race aan hun neus voorbij gaan. 

De trackmanager moest zelfs nog een sprong zijwaarts maken om niet door een crossers omver te worden 

gefietst. Ook  werd er met de trackmanager nog gedebatteerd over de staat waarin de baan verkeerde  en dan 

met name de zachtheid waardoor sommige rijders de controle over hun stuur verloren.  

Uiteindelijk konden 37 lochsprinters zich melden aan het starthek voor de finale en werd er door 19 rijders een 

podiumplaats gehaald. 

Uitslagen: 

M 5;  Kim Kuilder 1 

   Maren Gottemaker 2 

 

J 6; Jochem Santing 1 

   Sem Borkent 3 

 

J 7;  Brandon Timpers   

  

M6/7; Lisa van Silfhout 1 

   Kenzi Sasbrink 3  

 

J 8;  Roan Davids 1 

   Lars Timmer 3 

 

M 8/9; Britt Tijhoff 1 



 

J 10; Emiel Ravenshorst 1 

 

M12/13; Laura Davids 3 

 

J 14;  Manu Warnet 2 

 

J 15/16; Jorn Klein Lankhorst 

 

M 14+; Simone Hissink 1 

  Anne Eikenaar 3 

 

J 17+; Teun Scholman 1 

  Jeroen Lusseveld 2 

   Stephan Geerling 3 

  

 

Aan de start van de Open Klasse verschenen dan ook maar 5 lochsprinters, waarvan er 3 de finale haalden. 

Helaas raakte de kanshebber voor een podiumplek, Sem van Heun, betrokken bij een valpartij en maakte hij 

geen kans meer  op een beker.  

Finaleplaatsen waren er voor; 

M4/6; Kenzi Sasbrink 4 

J10/11; Sem v Heun 7 

J 12/13; Sven van Petersen 8 

 

De eindstand wordt bijna opgemaakt, de laatste punten kunnen bijeen gesprokkeld worden tijdens de laatste 

wedstrijd van dit seizoen op zaterdag 24 oktober op de baan van de Lochsprinters! 


