
Clubkampioenen 2007 bij FietsCrossVereniging Zoetermeer 
 
Zoetermeer – Afgelopen zaterdag stonden 18 rijders van FietsCrossVereniging Zoetermeer’77 op 
het podium bij de onderlinge competitie tussen Rijswijk en Zoetermeer. Sidney Lahman, Fonz 
Korving, Stan Frambach, de broers Brent en Jarno Levinga, Amaya van den Berg en Erik 
Vlaardingerbroek veroverden de 1e plaats! Daarmee werden zij ook Clubkampioen 2007 in hun 
klasse.  
 
Door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen dagen was de baan in Rijswijk uiterst glibberig, en zwaar om 
te berijden. De robuuste fietscrossbanden trokken diepe sporen in baan en de rijders moesten duidelijk 
voorzichtig sturen in de uiterst gladde bochten. Hoewel in sommige leeftijdklassen de eerste plaats al bekend 
was doordat de rijders in de negen voorgaande wedstrijden een niet in te halen voorsprong hadden opgebouwd, 
werden alle punten zwaar bevochten.  
In 7 van de 10 leeftijdsklassen behaalden uiteindelijk de Zoetermeerse rijders Sidney Lahman, Fonz Korving, 
Stan Frambach, Brent Levinga, Jarno Levinga, Amaya van den Berg en Erik Vlaardingerbroek de eerste plaats. 
Met deze eerste plaats in de Club2 wedstrijd werden zij ook Clubkampioen. Brent Levinga behaalde deze Club2 
overwinning en daarmee ook de clubkampioenstitel maar liefst voor de 5e keer op rij!  
Ook behaalden Quincy Schoemaker (2e plaats), Davey Schoemaker (5e plaats) en Jesper van Meurs (2e plaats) 
de titel van clubkampioen 2007.  
 
FCV Zoetermeer77 in de lift 
FCV Zoetermeer'77 doet de laatste jaren steeds meer van zich spreken. Vorig jaar waren er 4 rijders die de 
eindoverwinning op hun naam schreven; dit jaar was er sprake van een bijna verdubbeling. In 7 van de in 
totaal 10 leeftijdsklassen was Zoetermeer superieur. In 3 leeftijdsklassen was er zelfs een compleet 
Zoetermeers podium!  
Ook de baan van FCV Zoetermeer in het Buytenpark heeft ondertussen nationaal al een goede reputatie 
opgebouwd. Zowel de baan zelf als de omgeving daarvan wordt in de fietscrosswereld gewaardeerd. Zo zeer 
dat de KNWU recent een wedstrijd in de Topcompetitie (competitie voor deelname aan de Nederlandse 
kampioenschappen) op 25 en 26 oktober 2008.heeft toegewezen aan Zoetermeer.  
Bij de opening van de fietscrossbaan in het Buytenpark in 2006 gaf voorzitter Hugo Diks aan, dat Zoetermeer 
een baan had waar in de toekomst Nationale wedstrijden gehouden zouden kunnen worden. Waarschijnlijk had 
hij daarbij toen niet in gedachten dat al na 1 gebruiksjaar zo'n grote wedstrijd zou worden toegekend. 
 
 

 
 
10 Clubkampioenen 2007. Voorste rij (van links naar rechts) Davey Schoemaker, Fonz Korving,  
Quincey Schoemaker, Sydney Lahman. 2e rij: Jarno Levinga en Stan Frambach (met achter zijn rug Brent 
Levinga). Achterste rij: Erik Vlaardingerbroek, Amaya van den Berg en Jesper van Meurs. 



 

 
 
Een Zoetermeerse overwinning voor Jarno van Groningen (2e plaats), Brent Levinga (1e plaats) en Douwe 
Wiltenburg (3e plaats) bij de Boys 10/Girls 11. 
 


	Clubkampioenen 2007 bij FietsCrossVereniging Zoetermeer

