
BMX Twents kampioenschap 

F.C.V. de Lochsprinters 
Nijverdal 25-06-2016; Vandaag werd het Twents Kampioenschap 2016 

verreden op de crossbaan van de Lochsprinters in Nijverdal. Met ruim 400 

voorinschrijvingen en nog eens bijna 50 daginschrijvingen werd het een 

behoorlijke drukte in de wijk Groot Lochter. De parkeerbegeleiders konden dan 

ook hun lol op, want bijna iedereen komt rond dezelfde tijd om zich aan te 

melden voor de wedstrijd. Rondom de crossbaan werden alle clubtenten 

geplaatst voor de rijders en hun aanhang. Diverse stands waren aanwezig voor 

de verzorging van de fietsen en verkoop van alle benodigdheden en 

hebbedingen voor de BMX-er. Voor de innerlijke mens waren er grote tenten 

geplaatst, waar de catering de hele dag hamburgers, frikandellen, koffie, thee, 

ijsjes enz. verkochten. Tevens vond hier ook een verloting plaats, waar men 

diverse leuke prijzen kon winnen. Ook aan alle rijders werd gedacht, deze 

werden de hele dag voorzien van gratis sportdrank wanneer ze bij de finish 

langskwamen. Iedere rijder werd ook nog getrakteerd op een spuitbus 

siliconenspray bij het passeren van de finish in de derde manche. Over het 

parkferme waren ook tenten geplaatst, zodat de deelnemers beschermd 

werden tegen de Nederlandse weerinvloeden. Hier konden ze tevens 

meekijken op een groot scherm met live videobeelden van de baan. Kortom de 

verzorging van de rijders en het publiek was goed voorbereid. 

Na de training van 8:45 tot 10:45 uur konden de eerste races om 11:00 uur 

beginnen. De wedstrijden volgden elkaar in hoog tempo op maar al vroeg in de 

eerste manche ging het helemaal mis voor één van de rijders. De jonge man 

verloor de controle over zijn fiets en maakte een lelijke klapper op de baan. Al 

vrij snel werd het duidelijk dat er een ambulance moest komen en de 

wedstrijden werden even stil gelegd. We wensen hem beterschap en een 

voorspoedig herstel toe en hopen hem gauw terug te zien op de BMX. 

Hierna verliepen de wedstrijden verder vlot. Hier en daar een valpartij en zelfs 

een gebroken voorvork maar verder niets wat de E.H.B.O. niet op kon lossen. 

Voor een aantal rijders was het best spannend, ze reden vandaag hun eerste 

wedstrijd. Natuurlijk al best vaak getraind maar nu rijden ze in een keer tegen 

andere rijders uit het hele land. Eenmaal aan de races begonnen, verdween de 



spanning en maakte plaats voor plezier en voldoening. Dit is voor de 

beginnende sporter natuurlijk het allerbelangrijkst.  

De meest ervaren rijders hebben een ander doel: Twents kampioen worden! In 

alle leeftijdsklassen krijgt de nummer 1 een kampioenstrui en alle finalisten 

krijgen een beker voor hun prestaties. Bij de Lochsprinters mogen een drietal 

rijders zich Twents Kampioen 2016 noemen. Emiel Ravenshorst, Luuk Scholman 

en Britt Tijhof: Van harte met deze geweldige prestatie! 

Ook Teun Scholman wist alle races te winnen bij de promotieklasse en gaat 

voorlopig aan de leiding in het klassement. Deze rijders strijden voor het 

Nederlands kampioenschap over meerdere wedstrijden. Top prestatie, van 

harte! 

Podium plaatsen waren er voor: 

3e plaats: Roan Davids jongens 9 jaar en Daan Huisken jongens 14 jaar. 

2e plaats: Dean Kleen Scholten jongens 8 en Laura Davids meisjes 12/13 jaar. 

1e plaats: Emiel Ravenshorst jongens 11, Luuk Scholman jongens 18+, Britt 

Tijhof meisjes 8/9 en Teun Scholman promotie klasse heren. 

Voor overige uitslagen, foto’s, filmpjes en informatie, kijk op 

www.lochsprinters.nl 

Verslag door: Christiaan Kleen Scholten 
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