
District A1 – Schoonenbeek 

 Na de openingswedstrijd vorige week op onze eigen baan, is de competitie nu echt van start gegaan. 

Voor de eerste districtswedstrijd van dit seizoen reisden we vandaag af naar Schoonebeek. Vroeg uit 

de veren dus! De weersberichten werden angstvallig in de gaten gehouden. Er werd weinig goeds 

voorspeld.  

De ouders die voor vervoer, catering en support zorgen waren ook weer goed vertegenwoordigt. 

Nadat (bijna…) iedereen zich vóór de afgesproken tijd ( TIEN VÓÓR HALF TIEN, MENSEN!!!) had 

aangemeld en de training al rustig was begonnen, brak de zon er ook nog even lekker door. 

Nadat de manchelijsten werden opgehangen ( de lijsten met de indeling; in welke race je zit, welke 

startplek je hebt  en tegen wie je racen moet) kwam er een geschokte jonge dame zich melden bij de 

clubvertegenwoordiger omdat ze niet op de lijst zou staan…Paniek…maar voor de 

clubvertegenwoordiger alarm kon slaan riep de jonge dame snel: 1 APRIL!!! 

Klokslag 10.30 uur konden de wedstrijden beginnen. Als eerste de allerkleinste rijdertjes, de jongens 

en meisjes van 4 -5 jaar en als laatste de jongens van 17 jaar en ouder. De Lochsprinters verschenen 

met 47 rijders aan het starthek.  

Helaas voor Nathan Damsteeg ging het in de eerste manche al mis na de eerste kombocht en kon hij 

een aanrijding met een concurrent niet vermijden.  Ook Thico Sasbrink werd in zijn eerste manche in 

de tweede kombocht aangetikt waardoor hij de controle over zijn trapper verloor. Gelukkig kon hij 

wel op de fiets blijven zitten.  

Laure Gottemaker startte bij de meisjes van 10-11 jaar erg sterk, maar ook zij kwam helaas in haar 

derde manche ten val. Ze liet zich hierdoor niet uit het veld slaan en kon haar manche gelukkig wel 

uitfietsen.  

De EBHO   ( Échte Bijzondere Hulp Op de baan??? geen idee waar deze afkorting voor 

staat…) had het vandaag overwegend rustig. Een coldpack en een pleister konden in de meeste 

gevallen het leed verzachten.  

Een aantal rijders reed vandaag boven eigen verwachting goed! De halve finale werd dan ook bereikt 

door 37 Lochsprinters. Bij de jongens van 8 jaar ontstond er een heuse Lochsprinters strijd met maar 

liefst 4 Lochsprinters op de eerste 4 plekken. Ook bij de jongens van 10 jaar waren het vooral de 

Lochsprinters die domineerden.  

Bij de jongens van 14 reed Renzo Sasbrink in zijn manches erg sterk, maar kwam hij in de halve finale 

lelijk ten val doordat hij een schuiver maakte in de derde kombocht! Hierdoor moest hij helaas de 

finale aan zich voorbij laten gaan.  

De finale werd door 28 Lochsprinters gehaald. Zonder noemenswaardige valpartijen of rare 

manoeuvres kon er na de finales door 13 Lochsprinters een podiumplaats worden opgeëist.  



 

 

J7  Jaïr Tomasoa   3 

M7   Kim Kuilder   2 

J8   Jochem Santing  1 

  Lars Jansen of Lorkeers  3 

M8-9  Kenzi Sasbrink   3 

J10  Roan Davids  1 

  Lars Timmer  2 

M10-11 Laure Gottemaker 1 

M12-13 Laura Davids   1 

  Amber Davids  3 

J14  Emiel Ravenshorst 3 

J15-16  Noah Hamerling 1 

  Tom van Heun  3 

 

Zonder de beloofde regenbuien bereikten we de Open Klasse ( dagwedstrijd, telt niet mee voor de 

competitie). Ook hier deden de Lochsprinters weer goede zaken en mochten er 5 Lochsprinters een 

beker mee naar huis nemen; 

 

J6-7/M7-8 Kenzi Sasbrink   2 

J8-9/M9-10 Jochem Santing 3 

J10-11/M11-12 Niels Pleizier  2 

  Niek Borkent  3 

J12-13/M13-14 Thico Sasbrink  3 

 

De volgende districtswedstrijd zal plaatsvinden op zaterdag 29 april in Ommen 

  

 


