
District 4B – Haaksbergen 

  

Een relatief rustig fietscross-dagje in alle opzichten.  

Hoewel het nog erg fris was ’s ochtends , bleef het gelukkig de hele dag droog en zonnig.  

 

De baan in Haaksbergen was kortgeleden voorzien van een nieuwe toplaag, dus iedereen was 

nieuwsgierig naar het effect daarvan.  

Gelukkig waren er na de eerste trainingsrondjes voornamelijk positieve geluiden te horen. Iedereen 

begon dan ook verwachtingsvol aan de manches. De vierde wedstrijd betekent in sommige gevallen 

dat er al voorzichtig uitgekeken kan worden naar een kampioenschap. Voor anderen kan er nog van 

alles veranderen in het klassement, dus extra belangrijk om ook vandaag weer een goede wedstrijd 

te rijden en zo nog wat extra punten binnen te sprokkelen. 

In tegensteling tot de wedstrijd in Hengelo waren er vandaag nauwelijks valpartijen. De manches 

konden dan ook vlot worden verreden.  

Vooral de dametjes deden deze dag weer goede zaken, want zowel Isa, Kim, Kenzi, Laure  als Renee 

wisten hun manches weer allemaal als eerste te finishen.  

Bij de jongens waren de resultaten wat meer verdeeld. Nieuweling Jaïr Tomasoa ( voor de speaker 

nog steeds moeilijk uit te spreken)deed het vandaag erg goed en wist consequent een 2 achter zijn 

naam te schrijven. Terwijl bij de jongens van 11 jaar de resultaten wat minder goed waren en 

sommige rijders na de manches al uitgeschakeld waren.  

 In de derde manche leek het tij wat betreft valpartijen ook wat te keren en ging Xander van 

Garlingen in zijn race onderuit.  

Ook Roan Davids had deze manche flinke pech en kwam in aanraking met een tegenstander. Hij kon 

zijn race gelukkig wel uitfietsen , maar de spaken in zijn voorwiel kwamen er minder goed vanaf. Na 

twee keer als eerste te zijn gefinished, moest hij deze derde manche genoegen nemen met een 7e 

plek. Gelukkig kon onze fietsenmaker Dave van Gemert ( die overigens zelf ook weer een prima 

wedstrijd fietste en wederom een eerste plek achter zijn naam kon schrijven) de fiets weer rijklaar 

maken zodat Roan zijn halve finale en finalerace weer als vanouds een eerste plaats wist te 

veroveren.  

Waar , bij de jongens 15-16 jaar, zowel Jorn Klein Lankhorst als Manu Warnet en Tom van Heun toch 

bijna al hun manches ook als eersten wisten te finishen, komen ze elkaar in de finalerace weer tegen. 

Daar wordt er dan ook flink gestreden om wie er nu eigenlijk het snelst is. Dit keer wist Jorn het van 

zijn clubgenoten te winnen.  

Ook de gebroeders Scholman komen elkaar één klasse hoger tegen . In de manches waren de 

resultaten erg wisselvallig, dus het leek vandaag alle kanten nog op te kunnen gaan. Teun wist 

uiteindelijk te kunnen winnen van zijn broers Luuk en Mart.  

 

 

 



De resultaten voor vandaag: 

H 41+ 1 Dave van Gemert 

J4-5 3 Nickay Schuurs 

J7 1 Jochem Santing 

J9 1 Roan Davids 

   3 Lars Timmer 

J13 3 Emiel Ravenshorst 

J14 3 Daan Huisken 

J15-16 1 Jorn Klein Lankhorst 

 2 Tom van Heun 

J117+ 1 Teun Scholman 

M4-5 1 Isa Baan 

 2 Julie Kleen Scholten 

M6-7 1 Kenzi Sasbrink 

 2 Kim Kuilder 

M8-9 1 Laure Gottemaker 

 2 Lisa van Silfhout 

M1213 2 Laura Davids 

M14+ 1 Renee Planting 

 3 Simone Hissink 

 

In de open Klasse wedstrijd mochten de Lochsprinters twee bekers mee naar huis te nemen. Enkele 

leden visten net achter het net ( of net naast het podium met een 4e of 5e plek) maar voor Jochem 

Santing en Roan Davids eindigde deze dag met een mooie eerste plek in hun klasse op het podium  

De vijfde en laatste districtswedstrijd van dit seizoen zal plaatsvinden op zaterdag 22 oktober in 

Dedemsvaart. Hier zal dan ook na afloop de eindstand bekend worden gemaakt en de prijsuitreiking 

plaatsvinden voor alle rijders die minimaal 4 wedstrijden hebben gereden.  


