
District 3B- Hengelo 

 

Anders dan vermeld in het vorige verslag vond de derde districtswedtrijd NIET plaats op de nieuwe baan 

van het twentse Ros in Hengelo, maar voor de allerlaatste keer op de oude baan.  

54 Lochsprinters verschenen aan het starthek voor de wedstrijden van vandaag.  

Eind september en nog steeds zomerse weersomstandigeheden, daar worden ook de altijd meereizende 

supporters blij van! 

Niet iedereen is fan van deze  baan in Hengelo, menigeen struikelt over de lengte ervan en er waren 

dan ook flink wat valpartijen deze dag.  

Ook tijdens de training waren er al de nodige valpartijen. Yannick Damsteeg had zich vandaag 

voorgenomen om eens goed te gaan knallen, maar maakte tijdens de training al een flinke smak. 

Gelukkig liet hij zich daar niet door afschrikken en kon hij zijn wedstrijd zonder al te veel kleerscheuren ( 

maar met een flinke schram onder zijn oog) goed uitfietsen.  

Door het fanatisme om toch maar het  beste resltaat te behalen schiet er dan ook wel eens iemand van 

zijn trapper of, zoals Kevin Jansen of Lorkeers, schiet je dan wel eens rechtdoor bij een kombocht.  

Ook Daan Raamsman raakte hierdoor nét voor de finish naast de baan en moest daardoor een plekje 

opschuiven. Er werd langs de baan al opgemerkt dat het misschien wel handig zou zijn om , net als bij 

bowlen, hekjes langs de baan te plaatsen zodat iedereen netjes ín de baan blijft.... 

Wim Smalbrugge wisselde zijn twee  talenten vandaag af. Zodra hij de finishlijn gepasseerd had,  repte 

hij zich richting microfoon om weer een gedeelte van de wedstrijd te gaan speakeren. 

In de derde manche was er een flinke  crash  bij de meisjes 14+.  Gelukkig kon Anne Eikenaar hier 

nog goed om heen sturen, maar voor haar concurrent, Ilse Dijkslag van CRT Raalte ( uitkomend voor 

team  Van Gemert) liep het helaas minder goed af. De wedstrijd werd dan ook even gestaakt om ruimte 

te maken voor de ambulance. We hopen dat Ilse snel weer hersteld en wensen haar beterschap! 

Ondertussen was het tijd voor de halve finales. Ook daar weer de nodige glij- en valpartijen. Daniël Kijk 

i/d Vegte vloog in zijn race dan ook uit de kombocht. Helaas een verloren wedstrijd, maar Daniël bleef 

ook nu nog strijden tot de finishlijn.   

Zelfs wanneer bij de finalerace de finishlijn als eerste gepasseerd wordt,  blijft het oppassen geblazen. 

In zijn enthousiasme over het winnen van deze race vloog Jochem Santing  nét na de finishlijn alsnog 

van zijn fiets.  

Ook Daan Huisken had de pech om in zijn finale race in een "schouder-aan-schouder-race" om de eerste 

plek onderuit te gaan. Hij moest hierdoor genoegen nemen met de achtste plek.  

De resultaten van vandaag: 



J7: 1 Jochem Santing 

J8:  3 Sieb Dijkstra 

J9: 1 Lars Timmer 

J15/16: 1 Manu Warnet 

 2 Jorn Klein Lankhorst 

 

J17+: 2 Luuk Scholman 

 

M4/5: 1 Isa Baan 

 2 Julie Kleen Scholten 

M6/7: 1 Kenzi Sasbrink 

M8/9:  1 Laure Gottemaker 

  2 Lisa van Silfhout 

M14+: 3 Anne Eikenaar 

 

 

Zoals gewoonlijk worden de districtswedstrijden gevolgd door de Openklasse wedstrijd.  

De manches verliepen gelukkig vlot. Tijdens de halve finale kwam Damian Kappert helaas ten val, maar  

nadat hij weer op zijn fiets was geklommen fietste hij zijn race nog wel even volop uit.  

5 Lochsprinters aan het starthek voor hun finalerace van deze dag.  Na drie  veelbelovende maches 

waarbij Renzo Sasbrink 3 x een eerste plek achter zijn naam mocht noteren, ging het ook voor hem in de 

finale helaas mis en maakte hij een schuiver. Hij moest hierdoor genoegen nemen met de achte plek.  

3 Lochsprinters op het podium van de Openklasse: 

J-M 4/5  2 Isa baan    

J-M 6-7  1 Jochem Santing   

  3 Kenzi Sasbrink     

 

De volgende districtswedstrijd is op 8 oktober op de baan van DVO Haaksbergen.  

 


