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Omdat onze verslaggever gisteren na een lange vermoeiende wedstrijddag op de bank in slaap is 

gevallen , is dit verslag een beetje later dan u gewend bent… 

Na de eerste twee districtswedstrijden was het deze zaterdag tijd voor een Provinciaal 

Kampioenschap. Voor het Twents Kampioenschap reisden er 37 Lochsprinters af naar “Het Twentse 

Ros” in Hengelo, waar er op een geheel nieuwe baan werd gestreden voor deze titel. De baan zag er 

mooi uit, het terrein lag er keurig én feestelijk bij. Alle rijders hadden zin om hun kunsten op deze 

nieuwe baan te gaan vertonen. 

De training verliep in blokken, waarbij er eerst van 8.45 uur tot 9.45 uur getraind kon worden door 

alle rijders t/m 12 jaar en van 9.45 uur tot 10.45 uur mochten de rijders vanaf 13 jaar om iedereen 

voldoende kans te geven om de baan te leren kennen. 

Om 10.45 uur werd de nieuwe baan van het Twentse Ros officieel geopend onder luid applaus van 

een trots bestuur én trotse leden van het Twentse Ros en alle andere aanwezigen.  

Vanaf deze kant feliciteren wij nogmaals “het Twentse Ros” met de opening van hun nieuwe baan!!! 

Hierna konden de wedstrijden van start gaan. 

De manches werden verreden aan de hand van een “speedway-systeem”. Dit houdt in dat de 

indeling van de 3 manches willekeurig door de computer bepaald wordt en dus elke keer wisselend 

is. Je rijdt iedere manche tegen andere crossers en kunt dus ook elke manche in een andere race 

zitten. Hierdoor is voor veel rijders de kans groter dat ze doorgaan naar een volgende ronde.  

Ruim 500 rijders uit heel Nederland verschenen aan de start. Al in de eerste manche waren er 

meerdere valpartijen.  

Laure Gottemaker kwam bij de meisjes 10-11 jaar op het derde stuk ten val en ook Thico Sasbrink 

gleed op dit zelfde stuk onderuit.  

Kenzi Sasbrink kon echter een valpartij van haar concurrent nog net ontwijken en kon daardoor als 

derde de finishlijn passeren. 

Lars JansenofLorkeers lag er goed bij in zijn manche, maar ook hij kwam lelijk ten val doordat hij 

voorover klapte van zijn fiets. Hierdoor kon hij zijn wedstrijd niet verder uit fietsen en moest hij zich 

door een arts laten behandelen. We wensen hem dan ook veel beterschap en hopen hem snel weer 

op de baan te zien.  

De allerkleinste rijders vonden de startbult wel erg hoog en ook sommige bulten in de baan waren 

lastig te nemen voor deze kleine beentjes. Een enkele rijder hield het dan ook na de training voor 

gezien en besloot de wedstrijd vanaf de zijkant te gaan bekijken.  

Dat deze kleine rijders iets meer tijd nodig hebben om de baan rond te komen bleek ook in de eerste 

manche. Terwijl zij nog dapper trapten om alle dubbels en triples over te komen werd er door de 

cruisers van 30 jaar en jonger al gestart met hun race. Ze vlogen op het derde stuk de kleine 

crossertjes dan ook al voorbij. Beide races moesten hierna dan ook worden overgereden omdat de 

fotofinish hierdoor niet goed geregistreerd werd.  

In het algemeen waren de geluiden onder de rijders over de nieuwe baan positief. Het bleek echter 

wel een baan met een zeer technisch derde en vierde stuk waarbij er veel van de technische 



vaardigheden van de rijders wordt gevraagd. Er waren vooral op dit stuk van de baan dan ook veel 

valpartijen.  

Er verschenen na de manches, de kwart finales en halve finales uiteindelijk 15 Lochsprinters aan het 

starthek voor de alles-beslissende finale. Ook hier weer enkele crashes. Bij de meisjes 10-11 jaar 

schoot Britt Tijhof van de pedalen, waar haar concurrenten dankbaar gebruik van maakten en haar 

voorbij schoten. Helaas moest ze daardoor genoegen nemen met een 8e plek.  

Laure Gottemaker had in dezelfde race een zeer slechte start , maar kwam nog net voor Britt de 

eindstreep over. 

Renzo Sasbrink maakte op het derde stuk een sprong waarbij hij niet goed uitkwam en met zijn 

voorwiel tegen de volgende bult klapte. Hij moest dan ook de strijd opgeven en mocht uiteindelijk 

een 8e prijs in ontvangst nemen.  

Helaas voor de Lochsprinters geen kampioenen, wel 3 podiumplaatsen: 

Jochem Santing (J8)  3 

Lars Timmer(J10) 3 

Kenzi Sasbrink(M8-9) 3 

Gelukkig mogen bij de Provinciale Kampioenschappen alle finalisten ( 8 per categorie) een beker in 

ontvangst nemen.  De prijsuitreiking vond, na een lange dag met soms wat vertraging door 

opstartproblemen, plaats rond 17.30 uur.  

Volgende week weer een districtswedstrijd. Het volgende provinciale kampioenschap ( Drents 

kampioenschap) vindt plaats op 30 september in Schoonebeek. 


