Kampioenschap van Bartje – Assen- 28-10-2017

Voor het laatste Provinciaal kampioenschap van dit seizoen gingen we deze zaterdag in “weer en
wind” (vooral dat laatste…) naar onze Drentse buren in Assen.
FC Unitas had van te voren een waarschuwing uitgedaan dat het door regenval en werkzaamheden
langs de baan erg modderig was! Gelukkig lag de baan zelf er keurig bij.
37 Lochsprinters hadden nog genoeg energie en zin om zich van hun sportiefste kant te laten zien.
Er werd in 2 blokken getraind; de jongste rijders tot 12 jaar mochten vanaf 8.45 uur de baan
verkennen en zich warm trainen. Voor de rijders van 12 jaar en ouder begon het actieve deel van de
dag een uurtje later.
Zonder noemenswaardige problemen kon de wedstrijd om 11.00 uur beginnen.
Bij de jongens 10 ging Liam Jansen of Lorkeers in de eerste manche helaas onderuit en moest
genoegen nemen met de laatste plek.
Bij de promotieklasse heren kwamen de broers Scholman in dezelfde race uit. Ze gingen dan ook
schouder aan schouder de laatste kombocht in waarbij Luuk zijn broer Mart net voorbij kon stoten
naar de eerste plaats.
Tristan Klein Zandvoort zat deze dag niet lekker op zijn fiets en was niet fit. Hij besloot het na de
eerste manche dan ook voor gezien te houden en eerst verder uit te zieken.
Ook Isa Baan zat deze dag niet lekker in haar vel en begon alles behalve fit aan haar race. Ze kon haar
eerste en tweede manche toch nog winnend afsluiten. Daarna was de “koek op” en moest ze haar
laatste manche en haar finalerace genoeg nemen met een toch nog super verdiende tweede plek.
Gedurende de tweede manche leek het wel of het harder begon te waaien en menig rijder had
vooral op het derde stuk te kampen met veel tegenwind.
Laure Gottemaker kon echter haar directe tegenstandster mooi weg blokken en doorschuiven naar
plekje 2.
De derde manche werd ook vlot verreden. Bij de meisjes 14-15 jaar reed Laura Davids wederom erg
sterk, maar ook Amber Davids deed vandaag goede zaken. In de derde manche wist ze , onder luidde
aanmoedigingen vanaf de kant, heel knap door te schuiven maar kon ze nét niet voor de finishlijn
haar zus voorbij komen . Een mooie tweede plek was echter ruim voldoende voor de finalerace.
De jongens 9 en 10 jaar mochten zich klaar gaan maken voor de kwart finales. Helaas hier weer een
aantal afvallers.
In de halve finale wist Lars Timmer zich in de kombocht mooi breed te houden waardoor hij zijn
tegenstander weg kon zetten en hij als tweede over de finish kwam.
Er mochten 15 Lochsprinters door naar de finales. Helaas geen kampioenen dit keer ( misschien wel
te wijten aan de straffe, koude wind…). Wel 4 podiumplaatsen!
De resultaten van vandaag:
Dave van Gemert
Jochem Santing
Roan Davids
Lars Timmer
Daan Huisken
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Renzo Sasbrink
Isa baan
Maren Gottemaker
Kenzi Sasbrink
Laure Gottemaker
Laura Davids
Amber Davids
Mart Scholman
Luuk Scholman
Tim Scharphof
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4 (B finale)

(Foto’s zijn te vinden op de site van FC Unitas)
Voor diegenen die er nog echt geen genoeg van kunnen krijgen is er volgende week zaterdag
(4 november) traditiegetrouw de jaarlijkse Lichtwedstrijd bij “The Derrick Crossers” in Schoonebeek.

