
Openingswedstrijd Seizoen 2018 District Oost 

 

2 Weken geleden zou traditioneel  de openingswedstrijd plaatsvinden op onze eigen baan van De 

Lochsprinters in Nijverdal . Vanwege de barre weersomstandigheden moest deze toen verplaatst 

worden. Gelukkig zag het weer er zoveel  beter uit vandaag ! Beetje frisjes in de vroege ochtend, maar 

in de loop van de dag werd het toch een echte lente-dag! 

De baan lag er keurig bij! Er hadden zich weer genoeg vrijwilligers aangemeld om alles goed te laten 

verlopen. De rijders stonden weer te popelen om hun kunsten te vertonen op de baan en ook de 

toeschouwers hadden hun goede humeur meegebracht om na een lange winterstop hun favorieten weer 

aan te gaan moedigen.  

De training verliep zonder moeilijkheden en om 11.00 uur kon dan ook het échte werk beginnen.  

Voor sommige rijders hun allereerste ervaring met het wedstrijdrijden. De allerkleinsten mochten 

aftrappen en ook hier waren enkele rijdertjes die hun allereerste wedstrijdervaring mochten opdoen. Ze 

brachten het er goed vanaf en mochten na 3 manches klaar gaan staan voor de echte finale!  

Bij de meisjes 10-11 jaar kwam Britt Tijhof in de kombocht ongelukkig terecht. Ze moest hierdoor helaas 

de wedstrijd staken. We wensen haar beterschap en hopen haar snel weer op de fiets zien!  

Bij de jongens 11 jaar zat Liam JansenofLorkeers mooi vooraan. Helaas kwam ook hij tot 2 x toe ten val. 

Geen ernstige schade gelukkig, en hij mocht ondanks zin valpartijen toch nog finale rijden.  

Emiel Ravenshorst zat na een lange stop vanwege een blessure weer lekker op de fiets bij de jongens van 

13 jaar en mocht , op één manche na, allemaal 1'tjes achter zijn naam schrijven.  

Ook de dames deden zeer goede zaken. Zowel bij de meisjes 6-7, 8-9, 10-11 en 12-13 waren er allemaal 

winnaars voor de Lochsprinters.  

Zowel de manches als de halve finales verliepen vlot en de 4 beste rijders per race konden zich gaan 

klaarmaken voor de finales.  

Er mochten maar liefst 43 Lochsprinters mee strijden in de finales, waarvan er uiteindelijk 25 het podium 

mochten beklimmen.  

De resultaten: 

j/m 4-5  Lana JansenofLorkeers  2 

  Nils Blikman    3 

J 6  Senn de Jonge   2 

J 7  Lasse Alberink   1 

  Aron Jurjens   3 



J 8   Jaïr Tomasoa   1 

J 9  Lars JansenofLorkeers  3 

J10  Dean KleenScholten  1 

J11  Lars Timmer   1 

  Tim Scharphof   3 

J12  Niek Borkent   2 

  Robin Aaltink   3 

J13  Emiel Ravenshorst  1 

J14  Sven van Petersen  2 

J15  Renzo Sasbrink   1 

  Daan Huisken   2 

J17  Tom van Heun   2 

  Luuk Scholman   3 

M6-7  Isa Baan   1 

  Julie KleenScholten  2 

M8-9  Kenzi Sasbrink   1 

  Maud Baan   2 

M10-11  Laure Gottemaker  1 

  Lisa van Silfhout  2 

M12-13  Danique Dijkman  1  

 

Helaas gaat er ook bij zo'n  prijsuitreiking wel eens iets mis...Bij de jongens van 8 jaar kreeg Mike 

Stokkelaar van het Twentse Ros helaas niet de eer die hij verdiende. Mike eindigde op een mooie tweede 

plaats, maar dit werd helaas niet goed vermeld tijdens de prijsuitreiking. Bij deze alsnog een felicitatie!  

We kunnen terug kijken op een geslaagde openingswedstrijd. Iedereen heeft weer kunnen wennen aan 

het wedstrijdritme, kunnen "ruiken"  aan de tegenstanders, krachten kunnen meten, bij kunnen kletsen 

en verwachtingen kunnen opbouwen voor het komende seizoen. Over 2 weken, zaterdag 14 april, staat 

de eerste districtswedstrijd gepland en wederom zal deze gehouden worden  op onze eigen baan aan 

de Beethovenlaan in Nijverdal! We wensen iedereen een sportief seizoen !!! 


