
District 5A haaksbergen - 7 Districtskampioenen!!! 

 

De 5e , en dus  laatste , districtswedstrijd van dit seizoen werd gisteren verreden in Haaksbergen. De 

hele week werd het weersbericht al met argusogen in de gaten gehouden. 't Zag er niet goed uit. 

Benieuwd hoe de baan er bij zou liggen na alle regenval van de afgelopen week vertrokken er 65 

Lochsprinters met hun ouders en supporters in de vroege ochtend richting Haaksbergen.  

Gelukkig lag de baan er goed bij en ook rond de baan viel het reuze mee met de nattigheid. Er kon al snel 

worden begonnen met infietsen.  

Iedereen had er zin in, de laatste kans om nog de nodige punten te verzamelen om nog iets te stijgen in 

het klassement. Om misschien nog nét dat plekje op het podium te kunnen bemachtigen of zelfs nét naar 

het Kampioenschap mee te kunnen dingen. Spannende dag dus! 

De wedstrijden konden strak om 10.30 uur van start gaan. Het weer hield zich goed, af en toe nam de 

bewolking wat toe en viel er een heel klein drupje, maar eigenlijk was het perfect fietsweer.  

Er gebeurden gelukkig geen noemenswaardige dingen in de eerste manche. Iedereen reed naar zijn/haar 

beste kunnen. De één reed bovenverwachting goed, de ander vond het zelf teleurstellend. Voor hen 

waren er weer nieuwe kansen in de 2e manche. 

Het tij leek wat te keren. Helaas kwam Alexander Ros in de 2e manche ten val , maar kon hij zijn race 

gelukkig uitrijden. Ook Thijs Smalbrugge bleef in deze race niet op zijn fiets zitten. Dit gebeurde terwijl 

zijn broer Wim stond te speakeren . Hij was tijdens het AK afgelopen weekend gevallen en was deze 

wedstrijd nog uitgeschakeld, dus liet hij zijn andere kwaliteit zien deze dag.  

Ook Thijs kon zonder al te veel kleerscheuren weer op zijn fiets stappen. 

De strijd was fel en ook in de derde manche deed iedereen zijn vurige best om nog net dat éne puntje bij 

te kunnen schrijven. Helaas was Maud Baan op dat moment te ziek om nog weer op haar fiets te kunnen 

stappen en moest ze de derde manche aan zich voorbij laten gaan.... 

Joey Engbers reed de derde manche in de achterhoede. Nadat hij de finishlijn was gepasseerd bleek hij 

een flinke splinter in zijn schoen te hebben en dan kun je natuurlijk niet "vol gas" fietsen.... 

Er stonden weer veel Lochsprinters aan het starthek van de halve finale, de stemming  én de spanning 

steeg, zowel bij de rijders als bij de supporters langs de baan. 

De finales naderden. Er waren uiteindelijk 37  (een flink aantal weer!) Lochsprinters doorgestoten naar 

de finale races. Zoal gewoonlijk begint elke race met het afzonderlijk voorstellen van alle finalisten. De 

aanmoedigingen vanaf de kant waren dit keer oorverdovend. Bij elke naam van een Lochsprinter steeg 

er een luid gejuich op vanaf de zijkant. En alsof dit nog niet genoeg was werd ook elke rijder nog eens 

flink aangemoedigd op het moment dat ze de supporters langs de baan passeerden met hoge snelheid. 

  



Na afloop van de wedstrijd kon er worden overgegaan tot de prijsuitreiking van dit seizoen.  

De Lochsprinters hadden maar liefst 7 kampioenen op het podium staan en een flink aantal 

podiumnoteringen: 

Kampioenen zijn; 

*Dave van Gemert 

*Emiel Ravenshorst 

*Jorn Klein Lankhorst 

*Teun Scholman 

*Kenzi Sasbrink 

*Laura Davids 

*Simone Hissink 

2e Plaatsen waren er voor; 

*Jochem Santing 

*Roan Davids 

*Mart Scholman 

*Laure Gottemaker 

 

Het 3e en laatste plekje op het podium mocht worden ingenomen door; 

*Isa Baan 

*Lars Timmer 

*Niels Pleizier 

*Tom van Heun 

*Timo Hissink 

*Maud Baan 

*Amber Davids 

*Anne Eikenaar 

* 

We feliciteren alle rijders van harte met hun behaalde resultaten. 

We hopen iedereen volgende week , zaterdag 25 juni, weer op onze eigen baan te mogen treffen voor 

het Twents Kampioenschap (PK)  

 

 


