
District 2A - Ommen  -  29 april 2017 

 

Ondanks dat er redelijk mooi weer was beloofd, zag het er vandaag op weg naar Ommen grauw en 

grijs uit. Het “tentenkamp” werd dan ook weer opgezet om toch vooral maar droog te kunnen blijven 

tijdens deze 2e districtswedstrijd van de regio Oost.  Iedereen was mooi op tijd aanwezig, dus de 

aanmeldingen verliepen vlot. Ook de training verliep gladjes, iedereen bleef op zijn of haar fiets 

zitten. De baan werd verkend, de tegenstanders gescand. 

Half 11 werd het startsein gegeven. Al in de eerste manche ging het bij de jongens 12 mis doordat 

Wouter van Os over het starthek vloog. Hierdoor moest hij deze eerste manche genoegen nemen 

met de laatste plek. Gelukkig wist hij dit in de 2 volgende manches weer goed te maken door deze als 

tweede over de finish te komen.  

In de tweede manche klapte Kim van Gemert bij de meisjes 4-5  op het tweede stuk tegen een bult. 

Ze wist gelukkig weer op haar fiets te stappen en ook zij kon in de manche daarna gelukkig weer als 

eerste eindigen. 

In de derde manche vloog Niels Pleizier naast de baan en dat kostte hem helaas zijn plaatsing voor de 

halve finale.  

Het starthek werkte  vandaag meerdere keren  tegen. Tijdens de derde manche werd de wedstrijd 

zelfs een poos stil gelegd om de problemen te verhelpen. Lastig en vervelend als je je net hebt 

opgesteld aan het starthek en je wordt vriendelijk verzocht nog “even”  een stapje achteruit te doen. 

Dat “even” werd echter een half uur, wat de focus niet ten goede komt. Gelukkig bleek het starthek 

het weer goed te doen, dus de laatste races in de derde manche konden vlot worden verreden.  

Hierna volgden de halve finales en uiteindelijk de finales, waar 35 Lochsprinters zich voor hadden 

geplaatst. Dat daar ook nog het een en ander mis kan gaan liet bij de jongens 6 Sam Bosman zien, die 

door een valpartij helaas als 8e over de finish kwam.  

Ook bij de jongens 10 crashten er 2 Lochsprinters in hun strijd om de beste plaats. Tim Scharphof en 

Thijs Laing gingen onderuit en moesten uiteindelijk genoegen nemen met een 6e en 7e plek.  

Bij de dames 14 kon Anne Eikenaar een valpartij voor nog nét ontwijken, maar hierdoor eindigde ze 

helaas niet waar ze had gehoopt.  

Uitslagen; 

cruisers tot 40  Dave van Gemert 2 

J 7   Jaïr Tomasoa  1 

J 8  Jochem Santing  2 

J 10  Roan Davids  1 

J 14  Renzo Sasbrink  1 

  Daniël Kijk i/d Vegte 3 

J 15-16  Tom van Heun  1 

M 4-5  Kim van Gemert 1 

M 6-7  Kim Kuilder  1 



M 8-9  Kenzi Sasbrink   2 

  Lisa v Silfhout  3 

M 10-11 Laure Gottemaker 2 

M 12-13 Laura Davids  1 

  Amber Davids  3 

 

Voor wie er nog geen genoeg van kon krijgen , was er na de districtswedstrijd nog weer de Open 

Klasse.  Een aantal Lochsprinters ging opnieuw de strijd aan , wat resulteerde in 4 podiumplaatsen!  

De kampioenen voor vandaag zijn;  

J/M  6/7/8  Kenzi Sasbrink  

J/M 10/11/12  Roan Davids   

Een derde plek was er voor Renzo Sasbrink bij de J/M 14-15-16 

Een mooie tweede plaats voor Tom van Heun bij J/M 16/17+ 

De volgende districtswedstrijd wordt verreden op zaterdag 27 mei op onze eigen van de 

Lochsprinters in Nijverdal. We nodigen iedereen natuurlijk  van harte uit om onze rijders aan te 

komen moedigen!!! 

 

 

 

 

 


