
District 3A Ommen 26-05-2018 

 

Het beloofd een warme dag te worden…..maar als er ge-BMX’ed moet worden, dan staan de 

Lochsprinters weer klaar! 65 Lochsprinters maakten zich klaar voor hun derde districtswedstrijd van 

dit seizoen.   

Ommen is dit keer de baan waarop gestreden mag worden.  Er wordt flink gesproeid om de baan er 

zo goed mogelijk bij te laten liggen en de stofwolken tegen te gaan.  

Een aantal Lochsprinters reden , ondanks de hoge temperaturen, erg sterk.  

Anthony JansenofLorkeers wist bij de cruisers alle manches winnend af te sluiten (ondanks of dankzij 

de aanmoedigingen langs de kant…) 

Ook Jaïr Tomasoa,  Lars Timmer , Dean KleenScholten en Renzo Sasbrink reden een zeer goede race 

met allemaal 1-tjes achter hun naam. Enkele dames bleven daarbij niet achter. Ook Julie 

KleenScholten en Laure Gottemaker waren vandaag leidend in hun klassement.  

Helaas had Tom van Heun vandaag een minder goede dag. Al in zijn eerste manche viel hij op het 

derde stuk. Ook in zijn tweede manche raakte hij zijn fiets kwijt, doordat hij op het laatste stuk naast 

de baan terecht kwam. Zijn derde manche verliep helaas niet veel beter. Opnieuw raakte hij 

betrokken bij een valpartij, waar dit keer ook teamgenoot Luuk Scholman bij betrokken was.  

Owen JansenofLorkeers raakte in zijn tweede manche de trappers kwijt een viel. Hij had gelukkig 

genoeg punten om een finale te mogen fietsen. 

Sven van Petersen reed  helaas bovenop  een schuiver van enkele concurrenten en viel daardoor zelf 

ook in zijn derde manche. Toch mocht ook hij nog mee naar de finale.  

De trainingen wierpen hun vruchten af. Er werd door sommige rijders goed gebruik gemaakt van de 

geleerde technieken. Lasse Alberink wist tot 2 x toe in zijn race super mooi te kruisen in de kombocht 

om zo een plekje naar voren te kunnen schuiven en ook Kenzi Sasbrink wist deze techniek feilloos toe 

te passen schoof daarmee heel mooi van een tweede naar een eerste plek.  

Er werd wat gemopperd over het starthek en het starten ( dus daar zal de komende training 

waarschijnlijk  weer extra aandacht aan besteed worden…) 

33 Lochsprinters wisten de finale te bereiken. Zonder kleerscheuren konden ook deze finales vlot 

verreden worden. 14 Lochsprinters wisten een podiumplekje te bemachtigen na een verhitte strijd. 

 

Cruisers 2 Dave van Gemert 

J/M 4-5  2 Lana JansenofLorkeers 

  3 Nils Blikman 

J6  3 Senn de Jonge 

J8  1  Jaïr Tomasoa 

J9  3 Jochem Santing 

J10  1 Dean KleenScholten 



J11  2 Lars Timmer 

3 Tim Scharphof 

J15 1 Renzo Sasbrink 

M6-7 1 Julie KleenScholten 

M8-9 2 Kenzi Sasbrink 

M10-11 1 Laure Gottemaker 

M14+ 3 Simone Hissink 

 

Voor de OpenKlasse waren er al vele rijders vertrokken om elders verkoeling te zoeken.  

13 Lochsprinters durfden opnieuw de strijd aan om als eerste te finishen. De heren van 12-13, 14-15 

en 16-17  reden hun manches zonder te trappen. Zij lieten daarmee zien het “duwen-trekken”( of het 

“pompen”) zeer goed te beheersen en haalden hiermee alsnog flinke snelheden  

Er mochten na de 3 manches en de finales  ….Lochsprinters op het podium klimmen om een beker 

In ontvangst te nemen.  
 

J/M 4-5-6 3 Amy vd Riet 

J/M 6-7-8 1 Maud Baan 

  3 Julie KleenScholten 

J/M8-9-10 3 Jaïr Tomasoa 

J10-11-12 1 Dean KleenScholten 

  3 Tim Scharphof 

J14-15-16 1 Renzo Sasbrink 


