
            Trouwe bezoekers ook nu weer voor de 6e rit.

 
Aan de start staan nu toch ook weer 42 deelnemers verdeeld over drie categorieën voor hun wedstrijdje van 
de competitie ,we misten er nog wel wat ,maar die waren in Rheenen voor hun wedstrijd in hun categorie, 
allen hadden prima weer de bodem nog wat hard in het begin ,de zon scheen en het bovenste laagje werd 
wat sompig.

Onze parcours bouwer Johan had het nodige werk alweer gedaan heeeeel veeeeeeeeeeeeel linten hingen in 
de struiken weggewaaid in de storm van afgelopen zondag.

Hier en daar wat andere bochten gemaakt en zie er is weer een geheel ander rondje waar ook techniek nodig
was om er goed en snel door te komen .

De A. klasse vertrekt met 12 deelnemers enkele renners waren van klasse veranderd en zo krijgen we dan 
ook een andere winnaar over de streep.

De snelste deed  5.30 min over de eerste ronden ,een groepje blijft heel dicht bij elkaar en wisselt van kop 
positie het zijn Roel ,Herman ,Josh,Martijn en Lodewijk .

Thom sprinte een rondje te vroeg en Roel reed bij Herman en Josh weg en kwam nu als eerste over de streep
Herman keurig tweede en Josh nu derde .

Martijn moest Thom nog laten gaan en bleef Lodewijk en Hielke wel voor, die dan Bas weer zag naderbij 
zag komen ,het bleef spannend tot het laatst. (9 ronden )

De B. klasse is ook nu weer het grootst met 22  vertrekkers veel schrijfwerk voor de jury 7 ronden lang heel 
goed opletten en zeker als de renners nog dicht bij elkaar rijden in de begin ronden ,het lukt Miquel twee 
ronden als eerste door te komen maar dan komt Thomas op gang en schuift door naar de eerste plaats en 
staat die niet meer af Koen komt even nog naar voren maar moet dan toch blijven rijden op plek drie en 
houd die vast ,achter hem knokken  John ,Jos ,Ronald en Roderick gezamenlijk om Ivo ,Chris en Bert  voor 
te blijven wat dan net lukt ,de overige plaatsen worden ook strijdend verdeeld wat nu door de nieuwe punten
telling belangrijk kan zijn .

Ook in de C.klasse deze morgen 8 deelnemers die er een onderlinge wedstrijd van gaan maken ,mooi is de 
strijd tussen de twee dames op kop Aniek bouwde een kleine voorsprong op ,maar zag Eva steeds dichterbij 
komen die dan ook de kop overneemt en juist op de fiets stukken winst boekt ,Frans rijd tussen de dames en 
kan zich handhaven op de derde plek ,Jeannine blijft Piet keurig voor en komt als vierde over de streep ,Tim
heeft zijn dag niet en wordt achter gelaten door Rogier en Ed sluit de rij en heeft zo toch ook de 5 ronden 
volbracht ,redelijk schoon gebleven ,mits je niet onderuit bent gegaan .maar ook dat hoort nu eenmaal bij .

UITSLAGEN

A.KLASSE

1e  Roel de Vries  Volharding
2e  Herman ten Cate  WV Noordholland
3e  Josh  Speer  de Adelaar
4e  Thom  Stuij   J v Arkel
5e  Martijn  Broekman  Volharding
6e  Lodewijk  Ritsma   CS 030



7e  Hielke  Fluitsma  TWC  Pijnenburg
8e   Bas van Boven  Stadion
9e   Wouter Ruchtie  Eemland
10e  Henri  Gerrits team indola
11e  Angelo Verhagen Volharding
12e Dave Helmink  Jan v Arkel

B.KLASSE

1e Thomas  Paris  Spijkerbroeken
2e  Miquel Verhagen  Stadion
3e  Koen  Timmermans Stadion
4e  John v d Hoef CS 030
5e  Jos van Wezel  Stadion
6e  Ronald  Poillot  knwu
7e  Roderick d Munnick  de Coureur
8e  Ivo v d Noort  Volharding
9e  Chris Mc Kenney  SRAM
10e  Bert van Dijk  Volharding
11e Pieter  Bouman  Stadion
12e  Rogier Wesselman  de Adelaar
13e  Johan  Janszen  Stadion
14e  Rob  Weerts  knwu
15e  Marco v Zuilen  Stadion
16e  Robert Crommentuyn knwu
17e  Wim Roels  knwu
18e  AnneJan Stuy  J v Arkel
19e  Teun Kruijf  CS 030
20e  Ab  Nederlof  Stadion
21e  Cor v d Sluys  Volharding

DNF  Maarten Schuurman Stadion

C. KLASSE

1e Eva v d Born   VZW
2e  Aniek  Rooderkerken  CS 030
3e  Frans Fluitsma  Stadion
4e  Jeanine Laudy  WTC de Amstel
5e  Piet Hoevers   Volharding
6e  Rogier  Wiercks  Stadion
7e  Tim v d Noort   Stadion
8e  Ed  Smit  Eemland .

Volgende week Zaterdag 3 December de 7e rit van de Nedereindseberg competitie inschrijven van af 10.00 
uur Start 11.00 uur een ieder is welkom (ook Sinterklaas !)

Jan Haaksman       


