
Lochsprinters komen met 18 bekers thuis! 
 

Za.09-04-2016. Vandaag mochten we op bezoek in Zevenhuizen voor het Gronings kampioenschap. 

Dit betekend weer zeer vroeg op staan, de eerste rijders zaten al rond 7:00 uur in de auto richting 

het noorden. Hier en daar nog een beetje mistig maar de zon deed goed zijn werk en het beloofde 

een prachtige dag te worden voor BMX-racing. Nadat we onze clubtenten hadden opgebouwd en 

iedereen een plekje had gevonden, konden de rijders t/m 12 jaar beginnen met trainen. Rond 9:45 

uur was het de beurt aan de rijders vanaf 13 jaar. Beide groepen mochten een uur lang trainen, zodat 

de wedstrijd om 11:00 uur kon beginnen. De Lochsprinters waren met 29 rijders weer goed 

vertegenwoordigd op dit kampioenschap. Maar liefst 21 rijders hebben de finale gehaald  vandaag, 

waarvan er 18 na de wedstrijd een beker in ontvangst mochten nemen voor de plaatsen 1 t/m 8. 

De best behaalde resultaten waren vandaag voor Joppe Konijnenbelt en Emiel Ravenshorst, zij 

mogen zichzelf Gronings Kampioen 2016 noemen. Ze ontvingen vandaag de grootste beker, een bos 

bloemen en natuurlijk een kampioenstrui. Heren, van harte gefeliciteerd met jullie behaalde 

resultaten ! 

Ook Teun Scholman behaalde een eerste plaats. Hij kwam uit in de promotie klasse heren. Deze 

heren rijden een kampioenschap over meerdere wedstrijden en rijden de grote finale tijdens het N.K. 
in Winschoten aankomend Pinkster weekend. 

Finale uitslagen vandaag: 

Kampioen: Joppe Konijnenbelt (jongens 7), Emiel Ravenshorst (jongens 11) 

1e plaats : Teun Scholman (promotie klasse heren) 

2e plaats : Deon Goorman (jongens 7), Teun Scholman (jongens 18+), Laura Davids (meisjes 12+13)  

3e plaats : Lars Jansen of Lorkeers (jongens 7) 

4e plaats : Dean Kleen Scholten (jongens 8), Jorn Klein Lankhorst (promotie klasse heren) 

5e plaats : Rinke Tempert jongens 18+), Maud Baan (meisjes 6+7), Amber Davids (meisjes 12+13 

6e plaats : Roan Davids (jongens 9), Timo Hissink (jongens 18+), Luuk Scholman (promotie klasse         
heren) 

7e plaats : Tim Scharphof (jongens 9), Milan Alferink (jongens 10)Robin Hoogland (j ongens 18+) 

8e plaats :Lars Timmer (jongens 9), Daan Huisken (jongens 14), Luuk Scholman (jongens 18+)  

 

Verslag door: Christiaan Kleen Scholten. 

 

  


