
                  Kampioenen Veldrijden 2015 bekend 

Zaterdag 19/12 2015 de veldrijders gaan de onderlinge strijd aan op en om 
de Nedereindseberg er was weer een pittig rondje uitgezet wat sterke 
winners op gaat leveren dat is dan al wel duidelijk ,De Domrenner en Het 
Stadion reden gelijktijdig hun Clubkampioenschap deze morgen .

De opkomst was goed en het publiek kon de strijd goed volgen zelfs vanuit
het Paviljoen had men zicht over een groot gedeelte van het parcours.

de A.klasse vertrekt met 16 deelnemers waaronder de titel verdediger Max 
H ,het is Kevin die al snel de leiding neemt en elke ronde wat meer 
voorsprong opbouwt Robert schuift door naar de 2e plaats en ook hij houd 
die vast tot het einde Max en Jan de H knokken samen om de plaatsen 3 en
4 met kort daar achter Remy en Mathijs die Tim en Josh dichter bij zagen 
komen ,Dennis kwam op gang en schoof nog wat plekjes op.

Jesse geeft op nog steeds niet helemaal fit (jammer) Kevin van Bennekom 
heeft na 8 ronden de titel binnen Kampioen van Utrecht Veldrijden.

De B klasse heeft 11 starters en het is Bas die 3 ronden op kop doorkomt 
dan neemt Roland de leiding over Bas zijn achterband loopt leeg en van 
achter komt Jacco opzetten en neemt de leiding over ,Thijs rijd alle ronden
op plek 3 en houd dat vol tot het einde Jos v d H is in de slag              met 
Jos v W het blijft spannend tot op de finish ,Chris doet extra zijn best om 
Jean Paul voor te blijven met daar weer kort achter Johan die knokte op 
zijn eigen rondje en Rogier en Teun zo voor kon blijven,Bas ging nog wel 
door tot het eind maar een lekke band zorgde voor vertraging.

In de C.klasse 4  Dames aan de start die onderling de prijzen konden 
verdelen ,Linda heeft er zin in en neemt de leiding ,Marion kan wel volgen
maar ziet het gaatje toch wel groter worden ,Susan gaat strijdend ten onder
en knokt tot aan de finish maar blijft Amy toch wel voor .

UITSLAGEN;

A. klasse 

1e Kevin van Bennekom  Volharding   Kampioen van Utrecht  Veldrijden 



2015 

2e Robert Warmer  1e Domrenner  Clubkampioen de Domrenner

3e Jan de Heer           1e Het Stadion Clubkampioen Stadion 

4e Max Haaksman     2e  Stadion

5e Remy  Meeuwsen   2e Domrenner 

6e Mathijs  Kuipers     3e Stadion

7e Josh  Speer   Adelaar 

8e Tim  Nederlof          4e  Stadion 

9e Dennis  Versteeg      5e Stadion 

10e Ron Bol  Volharding 

11e Jelmer van de Hoek 6e Stadion 

12e Jeroen Kooy  Bar End

13e Jan  Sanders Batauwers

14e Mathijs  Straatsma   3e Domrenner 

15e Peter Jansen  Domrenner 

DNF Jesse Haaksman Stadion

B.Klasse 

1e Jacco de Bruin  Stadion Clubkampioen

2e Roland van Domselaar 

3e Thijs  Beetsma  CS 030

4e Jos van de Heuvel  2e Stadion 

5e Jos van Wezel  3e Stadion

6e Chris Mc Kenney  SRAM

7e Jean Paul Haaksman 4e Stadion (MTB)

8e Johan Janszen  5e Stadion 



9e Rogier Wesselman Adelaar 

10e Teun de Krijf CS 030

DNF Bas Koster Stadion.

C. Klasse 

1e  Linda Schimandel  Clubkampioen Het Stadion 

2e Marion Gerssen  Batauwers

3e Susan van Domselaar  2e Stadion 

4e Amy  Keetels 1e Dame Domrenner .

De prijs uitreiking vond plaats in het paviljoen allereerst werden de 
vrijwilligers bedankt die dit allemaal weer mogelijk hebben gemaakt .

Er waren Grote bossen bloemen voor alle podium plaatsen aangeboden 
door Lewis Flowers uit Tuil .

En men kon nog even na praten onder het genot van Erwtensoep en een 
glaasje glhuwein aan geboden door Wim van Laar een traditie die we 
graag willen voort zetten als club Het Stadion .

Zondag 27 Dec 3e Kerstdag kan men nog een keer aan de start staan bij de 
M N Competitie Start 10.00 uur ,kom op tijd inschrijven .

Ook voor de Jeugd die om 11.00 uur start/11.30 is er een mogelijkheid om 
mee te doen op en rond de Nedereindseberg.

Jan H. 


