
Scholencross 2017 

Op dinsdag 19 en 26 september was de baan van fietscrossvereniging “de Lochsprinters” 

gereserveerd voor alle basisschoolleerlingen uit de gemeente Hellendoorn.  Maar liefst meer dan 150 

leerlingen van 15 basisscholen streden deze 2 dagen om beste fietscrossers van zijn/haar klas te 

worden en om punten te verzamelen voor de beste school van 2017. 

Dinsdag 19 september begon met een klein buitje. Gelukkig bleef het de rest van de avond droog, 

maar was het daardoor wel wat glad op sommige stukken van de baan. Deze eerste avond werden 

zowel Lochsprinter-leden als niet-leden door elkaar ingedeeld.  

Voor de niet-leden was vooral de startheuvel nog best spannend!  Na eerst een half uur te hebben 

geoefend op de baan ( en de startheuvel) begon om 18.30 uur de wedstrijd.  Het eerste deel van de 

scholencross worden er 3 manches gereden door alle rijders.  Sommige rijders zaten nog niet zo heel 

stevig op hun fiets en kwamen met de voeten los van de trappers. Bij een enkeling eindigde dit in een 

valpartij, maar ze werden snel weer op hun fiets geholpen door de vrijwilligers langs de baan.  

Wanneer er soms na zo’n valpartij iets meer nodig was dan een duwtje in de goede richting of een 

troostend klopje, dan stond de EHBO klaar om de pechvogels op te vangen en weer op te lappen.  

Na de drie manches konden de helmen weer worden ingeleverd en werd er een voorzichtige tussen 

stand opgemaakt.  

Dinsdag 26 september was de beslissende avond. Een laatste kans om nog punten te verzamelen 

voor de school en om als individuele rijder nog kans te maken op een podiumplekje.  

Deze avond werden de Lochsprinterleden  en de niet-leden apart ingedeeld om iedereen voldoende 

kansen te geven om voor zichzelf zo hoog mogelijk te eindigen.  

Uiteindelijk worden de punten van de 5 beste rijders per school opgeteld om de eindstand van de 

scholen te kunnen opmaken. 

Maar voor het zover was, moesten er eerst nog twee manches verreden worden deze avond. De 

meeste rijders hadden de baan nu redelijk goed onder de knie. Soms was er wederom een duwtje 

nodig om de toch wel hoge bulten goed over te kunnen komen en er waren her en der wat 

valpartijtjes. Een enkele rijder kwam slingerend over de eindstreep, maar er waren ook zeker weer 

natuurtalenten onder de basisschoolleerlingen.  

Na de tweede manche werden alle rijders na de finishlijn beloond met een mooi aandenken , 

aangeboden door Profile Willem Baan (dank daarvoor…), terwijl de jury de punten ging optellen en 

de eindstand ging opmaken.  

Na twee spannende avonden werden eerst alle individuele bekers uitgereikt. De uitslagen zijn terug 

te lezen op de site van de Lochsprinters.  

Daarna de ontknoping van de strijd tussen de scholen. Stonden bij de tussenstand na de eerste 

avond de Rietslenke, de Es en de Marijkeschool nog in de top drie, nu bleek er toch een kleine 

verschuiving te hebben plaatsgevonden.  

Kampioen dit jaar is geworden De Rietslenke.  

De tweede plaats was voor De Es 

Een derde plek was voor De Veenbrug. 

We feliciteren alle prijswinnaars met de behaalde resultaten!!! 



We hopen natuurlijk dat er weer kinderen enthousiast zijn geworden en misschien wel eens willen 

proberen of deze sport wat voor hun is. Er mag altijd 2 x mee getraind worden op woensdagavond 

van 18.30 uur - 19.30. We hopen natuurlijk weer nieuwe leden te mogen verwelkomen.  

De foto’s van beide dagen en filmpjes van de finaledag  zijn terug te vinden op de site van de 

Lochsprinters ( m.d.a. Albert Lusseveld en Christiaan Kleen Scholten), evenals overige informatie van 

deze leuke sport. 

 

 


