
Lochsprinters met 29 rijders naar Apeldoorn 

3-10-2015: Vandaag vertrokken de lochsprinters richting Apeldoorn om het Veluws kampioenschap te 

fietsen. Ondanks de kou en plaatselijke mist in de ochtend, werd het prachtig weer om te fietsen. Het 

beloofde dan ook met ruim 500 inschrijvingen een lange dag te worden. Rond 8:45 uur mochten de 

jongere rijders tot 13 jaar een uur trainen. Sommige rijders kwamen er al vroeg achter dat dit geen 

makkelijke baan was. Britt Tijhof verloor de controle over haar fiets al voor de eerste bocht en kwam ten 

val. Gelukkig kon ze later nog een rondje trainen en de wedstrijden vervolgen. Voor Milan Alferink was 

het helemaal pech. Door een defect aan z'n nieuwe fiets kon hij vandaag niet starten. Milan en z'n vader 

besloten daarom maar meteen te vertrekken om de fiets weer in orde te krijgen voor de wedstrijd op 

zondag in Dedemsvaart. 

Rond 9:45 uur waren de grotere rijders aan de beurt om te trainen. Ook zij kregen een uur de tijd om de 

baan zo goed moglijk te leren kennen. Tijdens deze training worden de wedstrijdlijsten opgehangen. Met 

77 races keer 3 manches, 16 kwart finales, 28 halve finales plus 28 finale ritten zijn dat totaal meer dan 

300 races!!! 

Maar liefst 21 lochsprinters kwamen goed door de manches en mochten zich opmaken voor de kwart, 

halve of meteen finale. Voor Renee Planting ging dit helaas niet op. Ze verloor de controle over haar fiets 

en kwam ongelukkig ten val op het derde stuk van de baan. Nadat ze door een ambulance was afgevoerd 

naar het ziekenhuis bleek dat er een breukje in haar bekken zat. Dit betekent voor haar het einde van dit 

seizoen. Ze is gelukkig thuis maar heeft nog veel pijn. We wensen haar dan ook een voorspoedig herstel 

en hopen haar volgend seizoen weer net zo sterk terug te zien als voorheen.  

Voor 4 rijders was het na de kwart finale afgelopen en nog eens 4 in de halve finale. 

Maar liefst 14 rijders reden de grote finale, waarvan er 8 uiteindelijk op het podium eindigden. 2 rijders 

gingen naar huis met de titel Veluws Kampioen. 

Kampioen: Rinke Tempert (cruisers 16-30 jaar) 

Kampioen: Deon Goorman (jongens 6) 

1e plaats: Teun Scholman (promotie klasse heren) 

3e plaats: Danielle Dubbink (cruisers dames), Kim Kuilder (jongens en meisjes 4/5 jaar), Roan Davids 

(jongens 8 jaar), Emiel Ravenshorst (jongens 10), Rinke Tempert (jongens 18+) 

Volgende week rijden we een district wedstrijd op de vernieuwde baan in Schoonebeek. 

verslag door: Christiaan Kleen Scholten 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


