
Nieuwegein  28-11-2015

                         Het blijft Modderen bij het Veldrijden

Zat het weer mee of was er een andere reden ,maakt niet uit.......... de opkomst was 
weer prima weer nieuwe gezichten aan het vertrek.

Ook nu was de parcours bouwer weer druk geweest en had de hele route 
omgegooid ,naar te vredenheid van velen ,hoorden we .

Met 10 vertrekkers in de A klasse die aan elkaar gewaagd zijn kregen we een 
mooie strijd te zien ,dat je wel het parcours een beetje moet verkennen merkte Max
die wel een kortere weg wist maar tot de orde werd geroepen en in de 
achtervolging moest ,het duurde 3 ronden voor hij weer op kop door kon komen 
maar Jan de H en Remy voerde het tempo op en zo kwam Remy op kop door en 
kon die vast houden Jan en Max wisselde van plaats en Dennis kwam op stoom en 
steeds dichterbij met Martin en Jan S die knokte om de begeerde punten daar weer 
kort achter 

Dave met Jesse in de strijd en Wouter die zijn best moest doen om Peter voor te 
blijven en dat dan 8 ronden lang ,of te wel een klein uurtje .

De B. klasse is druk bezet met 26 starters waaronder veel nieuwe gezichten die 
zich volop in de strijd hebben gemengd en goed van voren reden.

Miquel had er zin en startte heel snel kwam 2 ronden op kop door Josh en Thijs 
gingen in de achtervolging en namen de kop over met Josh aan de leiding die hij 
niet meer afstond met Thijs keurig op plek 2 tot aan het einde ,Jacco schoof op met
Bert in zijn buurt ,Jos pakte Ronald terug en Chris bleef Ron nog net voor ,Jurriaan
kon zich op zijn plekje handhaven met daar kort achter Johan die ook nu weer wat 
puntjes verzamelde .

Jammer dat er nog twee renners met materiaal pech de strijd moesten staken ,ja 
daar kom je niet voor ,nou volgende week dan maar weer .

Ook de C klasse start vol goede moed voor 5 ronden ,het is Angharad die van af de
start de leiding neemt en niet meer afstaat ,Lisanne doet er alles aan maar blijft 
hangen op haar 2e plekje Susan is in strijd met Marion en zo strijden er 4 Dames 



voor de heren Cor en Patrick die zo hun rondjes uitreden met de gedachten mee 
doen is ook wel leuk en je hebt wat te doen als je klaar bent ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,je fiets 
schoonmaken .

Na de wedstrijdjes was de beurt aan de jeugd die training krijgt op de MTB en 
later ook wil mee gaan doen aan de Veld wedstrijden.

Een groepje van +_  25 rennertjes kwamen na een uurtje ook niet schoon uit de 
Modder ,maar hebben wel met veel plezier mee gedaan .

UITSLAGEN:

A.Klasse  

1e  Remy Meeuwsen

2e Max  Haaksman  Het Stadion

3e Jan de Heer  Stadion 

4e Dennis  Versteeg  Stadion

5e Martin van de Berg  Stadion 

6e  Jan Sanders  de Batauwers

7e  Dave  Helmink  Jan van Arkel

8e Jesse Haaksman  Stadion 

9e Wouter Ruchtie  Domrenners

10e Peter Rikkers  Jan v Arkel

B.Klasse

1e Josh  Speer   Adelaar

2e Thijs  Beetsma  CS 030

3e Miquel  Verhagen 

4e Jacco de Bruin  Stadion 

5e Bert van Dijk  Volharding

6e Jos van de Heuvel  Stadion



7e  Roland  Domselaar 

8e  Chris Mc Kenny  SRAM

9e  Ron  Bol  Volharding

10e Jeroen  Meulmeester 

11e Jurriaan  Vis  Stadion

12e Kevin  Verdam  Eemland 

13e Johan Janszen  Stadion

14e  Frank  Mooy  Adelaar 

15e Pieter  Bouman  Stadion

16e Rogier Wemeldam Adelaar 

17e John  Mc  Carthy

18e Andrè van de Poel  Volharding

19e Meinte  Veenstra 

20e Janpiter  Nijs  CS 030

21e  Theo Wallenburg 

22e  Eric  Lemcke   Culemborg

23e Marten Schuurman  Stadion 

24e  Angelo Verhagen  Volharding

DNF  John Verdam  Eemland 

DNF  Koen Timmermans  Stadion.

C. Klasse

1e  Angharad  Porteous

2e  Lisanne  Nauta 

3e  Marion  Gerssen  Batauwers

4e  Susan van Domselaar  Stadion



5e  Patrck  Kila   Stadion

6e  Cor vander Sluis  Volharding 

Tussen standen na 6 ritten en met nog 2 ritten te gaan .

A.klasse  1 Jan Sanders 43  2 Remy Meeuwsen 39 3 Robert Warner 38  punten .

B.klasse   1 Miquel Verhagen 66 2 Chris Mc Kenney 44  3 Roland van Domselaar 
43 punten

C . klasse  1 Susan van Domselaar 64 2 Marion Gerssen 51 Eltina van Wijk 35 
punten 

Zaterdag 5 Dec rit 7 van de competitie  inschrijven vanaf 10.00 uur Start  11.00 
uur , O, KOM ER IS KIJKEN of gewoon mee doen iedereen is WELKOM

Jan H.


