
District 3B – Klazienaveen 23-09-2017 

 

Onder een deken van mist vetrokken we deze dag met 53 Lochsprinters richting Klazienaveen voor 

de derde wedstrijd van deze serie.  

Gelukkig deed de zon goed haar best de mist te verdrijven en was het al flink opgeklaard bij 

aankomst aldaar. 

Het bleek weer een dag te worden met veel “vallen en opstaan”.  

De training verliep rustig en de wedstrijd kon keurig op tijd van start gaan.  

Tijdens de eerste manche probeerden alle Lochsprinters natuurlijk zo ver mogelijk vooraan te fietsen. 

Dat je dan soms ook een tactische manouvre moet uithalen liet Thijs Laing zien, waar hij in de laatste 

kombocht zijn fiers mooi ver naar buiten liet lopen waardoor zijn concurrent in de rem moest en 

Thijs vol gas door kon richting de finish.  

Kevin Kuilder raakte helaas betrokken bij een valpartij, maar kon zijn race gelukkig wel uitfietsen.  

Bij de jongens van 12 jaar was er strijd om plek 4 en 5 , waarbij Wouter van Os en Thico Sasbrink 

elkaar in de laatste kombocht aantikten. Gelukkig konden beide heren zich overeind houden en in de 

navolgende manches hun strijd verder uitvechten op de baan.  

Het starthek bleek af en toe wat tegenwerking te geven en ook op de startheuvel werden wat 

oneffenheden opgemerkt. Tijdens de 2e manche werd er dan ook langs de startheuvel nog even flink 

gesnoeid in het groen zodat de rijders hier geen hinder meer van ondervonden. Of het daar aan te 

wijten was dat ook de ronde teller er even mee ophield?…..extra opletten dus voor de rijders om op 

tijd in het parc fermé te verschijnen ( en ook voor sommige ouders die schijnbaar moeite hebben om 

zonder deze ondertiteling het overzicht te houden…) 

In de tweede manche was Sem van Heun wel erg enthousiast en maakte bij de eerste tripple een 

ware “overjump” waardoor hij bijna naast zijn fiets landde….Ook hij kon gelukkig na de landing zijn 

race hervatten en keurig uitfietsen. 

In de derde manche ging bij de jongens 4-5 jaar nieuwkomer Owen JansenofLorkeers  onderuit, en bij 

de meisjes  6 jaar Kim van Gemert. Maar ook zij waren gelukkig stoer genoeg om daarna gewoon 

weer op de fiets te stappen. 

Bij de jongens 17+ ging Mart Scholman op de eerste bult onderuit waardoor hij als 7e over de 

finishlijn kwam. 

Een aantal rijders reden weer erg sterk en konden hun manches allen als eerste finishen. Jochem 

Santing , Xander van Garling, Roan Davids, Kim Kuilder en Laura Davids haalden hiermee de maximale 

punten binnen! 

32 Lochsprinters verschenen aan de start van de finale waarvan er 12 na de race een podiumplek 

mochten opeisen 

Cr 40- Dave van Gemert 2 

J 8 Jochem Santing  2 

J 10 Roan Davids   1  

Lars Timmer  3 



J 12 Thico Sasbrink  3 

J17+ Teun Scholman  2 

M 6-7 Kim Kuilder  1 

Kim van Gemert 3 

M 8-9 Lisa van Silfhout 3 

M 14+ Laura Davids  1 

Amber Davids  2 

Simone Hissink  3 

 

Hierna werd de Open Klassen van deze dag verreden. Hier namen 12 Lochsprinters aan deel. 

Ondanks dat Roan Davids zijn manches wederom als winnaar wist te eindigen, eindigde zijn 

finalerace in een nare valpartij en moest hij de winst aan zijn neus voorbij laten gaan.  

Er mochten 3 Lochsprinters op het podium plaats nemen. 

M 5-6 Julie Kleen Scholten 2 

J 8-9 Xander van Garling 1 

J14-15 Renzo Sasbrink  3 

 

Komend weekend is er weer een Provinciaal Kampioenschap in Schoonebeek. De volgende district 

Wedstrijd vindt plaats op 7 oktober in Raalte. 

 

 


