BMX-seizoen Lochsprinters weer van start
Vandaag was het weer zo ver, de fietsen gepoetst en de tassen gepakt, want het
crossseizoen is weer geopend. De eerste wedstrijd van dit jaar was het Overijssels
kampioenschap en werd verreden in Ommen. Dat iedereen er weer zin aan had, kon je zien
aan de enorme opkomst. Met ruim 50 inschrijvingen van de Lochsprinters waren we goed
vertegenwoordigd.
Het was om 8.30 uur al erg druk op het mooie sportpark in Ommen maar uiteindelijk
voldoende parkeergelegenheid. Nadat we de tenten hadden opgezet en iedereen een plekje
had gevonden, gingen de eerste rijders richting het parc ferme voor de training. Voor veel
rijders was het lang geleden dat ze op een andere baan reden dan hun thuisbaan. Sommige
rijders hielden een echte winterstop. Ook waren er rijders die de hele winter door hebben
getraind op verschillende banen om zo sterk mogelijk het nieuwe seizoen te beginnen en er
waren nog een aantal nieuwe gezichten die nog nooit op een andere baan hadden gereden.
Rond 11:00 uur konden de races beginnen en die werden ook in hoog tempo afgewerkt met
3 keer 79 races en een behoorlijk aantal valpartijen, konden de finales om 13:45 uur
beginnen. Na 16 kwart finales en 28 halve finales konden uiteindelijk 18 Lochsprinters zich
opmaken voor de grote finale. Wanneer je deze wint mag je jezelf “ Overijssels kampioen
2016” noemen. Deon Goorman , Emiel Ravenshorst en Thomas Bergboer mochten met een
kampioenstrui en de grootste beker naar huis. Van harte met jullie geweldige prestatie!!!!

Podiumplekken waren er voor:
Deon Goorman KAMPIOEN jongens 7
Emiel Ravenshorst KAMPIOEN jongens 11
Thomas Bergboer KAMPIOEN jongens 12
Joppe Konijnenbelt 2e plaats jongens 7

Britt Tijhof 2e plaats meisjes 8 en 9
Laura Davids 3e plaats meisjes 12 en 13
Voor foto’s, filmpjes en overige uitslagen, kijk op www.lochsprinters .nl
Volgende week is er een “openings wedstrijd” aan de Beethovenlaan in Nijverdal. Deze
wedstrijd is vooral mooi als je al een tijdje lid bent en ook eens een wedstrijd wilt fietsen.
Het is ook zeker de moeite waard om te komen kijken naar deze fantastische sport. Iedereen
is dan ook van harte welkom.
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