
Joppe Konijnenbelt 1e op N.K. BMX 
Afgelopen weekend werd het N.K. BMX van de KNWU verreden op de crossbaan van FCV de 

Durtrappers in Luyksgestel.  Vier Lochsprinters wisten zich te kwalificeren voor deze 

wedstrijd. Wanneer je op de ranglijst van de KNWU bij de top 32 zit, dan mag je deelnemen 

aan het NK en wanneer je bij de top 16 zit het E.K. en zelfs het W.K. Voor de Lochsprinters 

reden: Joppe Konijnenbelt boys 8,  Dean Kleen Scholten boys 9,  Britt Tijhof girls 9/10 en 

Milan Alferink boys 11. 

Iedere deelnemer rijdt drie manches en wanneer je bij de beste vier zit dan ga je door naar 

de volgende ronde.  

Milan kwam direct in een zware manche en ondanks dat hij er knetterhard voor geknokt 

heeft, moest hij genoegen nemen met een 6-6-7 na drie races. Dit was voor hem helaas niet 

voldoende om door te gaan naar de halve finale.  

Dean  wist zich door de manches heen te fietsen.  Met een 4-2-4 mocht hij door naar de 

halve finale. Hier deed hij er alles aan om bij de eerste vier te komen maar helaas werd hij 

vijfde. Na een kleine teleurstelling was hij zelf best tevreden over zijn N.K. 

Britt was meteen al op dreef.  Ze had goede starts en wist zich vrij makkelijk te plaatsen voor 

de halve finale met een 3-1-2 uitslag.  In de halve finale had ze een topstart maar werd in de 

eerst bocht verrast door de nr. 2 die binnendoor kwam.  Verder een prima rondje en als 

derde over de streep, dus door naar de finale.  Helaas ging het in de finale allemaal wat 

minder. Haar start was niet super maar ze kon wel goed meekomen op het eerste en tweede 

stuk van de baan.  Op het derde stuk verloor ze even haar grip op de trappers en kwam 

vervelend  tot stilstand.  Ze heeft haar finale niet kunnen uitrijden.  Britt zal volgende week 

wel deelnemen aan het E.K. in Verona (Italie). We wensen haar zeer veel succes.  Zet hem 

op!! 

Joppe was vandaag niet te verslaan.  Hij finishte alle manches als eerste  en mocht natuurlijk 

door naar de halve finale.  Hier had hij een wat mindere start en moest zich vanuit het 

achterveld terug knokken naar voren.  Dit kan hij ook als geen ander en werd uiteindelijk ook 

nog eerste ook.  Door naar de finale.  Hier werd hij vorig jaar nog tweede en als je het hele 

jaar met nr. 2 op je bordje rijdt  dan wil je nog maar een ding en dat is eerste worden! 

De start in de finale was weer niet super en Joppe moest het eerste stuk op een derde plaats 

volgen maar de eerste bocht was geweldig. Hij wist zijn fiets binnendoor te steken en nam 

positie twee over.  Dit trucje herhaalde hij nogmaals in bocht twee en nam zo de leiding in 

de wedstrijd.  Deze plek heeft hij niet meer afgestaan en finishte als eerste.  

Joppe Konijnenbelt van harte met deze geweldige prestatie!!!! 
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