
District 4A  Raalte 

 

Vandaag wat minder vroeg uit de veren. De vierde districtswedstrijd vond plaats op de ban van CRT 

Raalte.  

De weergoden waren ons wederom zeer goed gezind, perfecte weersomstandigheden! 

52 Lochsprinters melden  zich keurig voor 9.20 uur aan bij de clubvertegenwoordiger. De baan in 

Raalte lag er keurig bij. Voor de beginnende rijders is deze baan soms best wel spannend vanwege de 

steile startheuvel.  Hier wordt dan ook tijdens de eerste trainingsrondjes extra op gelet en door de 

aanwezige vrijwilligers wat extra aanwijzingen voor gegeven. Zonder kleerscheuren kon de wedstrijd 

dan ook om 10.30 uur van start gaan.  

Dat ook de wat meer ervaren rijders nog moeite kunnen hebben met het starthek zagen we in de 

eerste manche bij de jongens 15, waar Julian Bruggeman net over het starthek dook. Dit leverde hem 

in deze race een laatste plek op. Gelukkig wist hij dit in de latere manches weer redelijk goed te 

maken, maar helaas niet voldoende voor een volgende ronde. 

Bij de jongens 8 kwam Kevin JansenofLorkeers in de 2e manche ten val, waardoor hij helaas deze race 

niet uit kon fietsen. Gelukkig had hij wel voldoende punten voor een halve finale en liet hij zien ook 

hierin goed mee te kunnen komen. Hij eindigde in de finale uiteindelijk als 6e! 

Ook Duncan Charité had in zijn derde manche pech en viel van zijn fiets. Helaas had hij niet 

voldoende punten om nog eens aan de start te verschijnen.  

Er stonden na de manches en halve finales, uiteindelijk 27 Lochsprinters aan heet starthek voor een 

finalerace.  

Bij de jongens 17+ maakte Jorn Klein Lankhorst in de finale race een vervelende schuiver in de 3e 

kombocht. Hierdoor moest hij helaas genoegen nemen met een laatste plek deze dag.  

Bij de jongens 14 was er gelijk op het eerste stuk al een flinke crash, waarbij er een crosser van CRT 

Raalte naar ten val kwam. De wedstrijd werd hierna dan ook even stil gelegd om te wachten op de 

ambulance. We wensen Dylan Kuiper veel sterkte en een spoedig herstel.  

Het resultaat van vandaag is 14 podiumplaatsen voor de Lochsprinters; 

Dave van Gemert( 40-)  2 

Jaïr Tomasoa (J7)  1 

Joey Engbers (J7)  3 

Lars JansenofLorkeers (J8) 1 

Lars Timmer (J10)  2 

Roan Davids (J10)  3 

Renzo Sasbrink (J14)  3 

Mart Scholman (J17+)  3 

Kim van Gemert (M4-5)  1 

Kim Kuilder (M6-7)  1 

Kenzi Sasbrink (M8-9)  2 

Laure Gottemaker (M10-11) 1 

Laura Davids (M12-13)  1 

Amber Davids (M12-13) 3 



Er werd natuurlijk ook nog een Open Klasse gefietst deze dag. Er waren maar 14 races, waarvan 

uiteindelijk 8 finaleraces.  

Er mochten 3 Lochsprinters een beker meenemen naar huis.  

Bij de jongens 6-7/meisjes 7-8; 

Kenzi Sasbrink   1 

Joey Engbers  3 

Bij de jongens 14-15/meisjes 15-16; 

Renzo Sasbrink   2 

 

Na deze wedstrijd wordt er al een voorzichtige voorspelling gemaakt van de eindstand. Nog één 

wedstrijd te gaan om de nodige punten in de wacht te slepen. Wordt het een podiumplaats? …er kan 

nog van alles gebeuren!  

De laatste wedstrijd van dit seizoen wordt gehouden op 24 juni aanstaande bij de Rapid Wheels  in 

Klazienaveen. Dan zal ook de eindstand bekend worden gemaakt en de bekeruitreiking plaats 

vinden!!! 

 

 


