
Zaterdag 22 Okt 2e Veldrit  Nedereindseberg Competitie

Met gunstig weer en een goede opkomst is de 2e rit verreden ,helaas had de parcour bouwer ontdekt
dat vandalen de nodige linten en paaltjes hadden gesloopt en zelfs mee genomen ,wat een lol moet 
dat geven .?

Vol goede moed en zin toch alles weer op tijd klaar zodat er weer volop strijd geleverd kon worden 
in de 3 verschillende klasse ,ook nu weer veel nieuwe gezichten aan de start die ook blij waren met 
dit rondje .

De A klasse vertrekt met 12 deelnemers en al bij de eerste doorkomst heeft Kevin een gaatje 
geslagen achter hem rijden 4 man die om beurten proberen het gat te dichten ze wisselen wel van 
plek maar zien hem na de finish pas weer van dichtbij ,Remy knokte zich voorbij Mathijs en Marius
met een MTB komt zelfs weer op de 2e plek door en behoud die ook ,Josh  was in de slag met Jesse
,Dennis en Tim  en bleef hen voor.
De overige punten waren voor Tom ,Johan ,Dave en Rik en zo hebben de mannen bijna een uur 
strijd kunnen leveren, voor de een , 1 rondje te veel en de ander  een paar te weinig .

In de B.klasse staat het grootste aantal 28 deelnemers ,zelfs een Dame die het gaat proberen , enkele
ronden rijden de renners vlak bij elkaar maar dan wordt er van plek gewisseld  het is Martijn B  die 
de kop neemt  tot aan de voor laatste ronden ,Miquel heeft moeten knokken om hem weer voorbij te
kunnen gaan en pakt weer de kop en staat die niet meer af ,het is Lodewijk die Martijn P en Koen 
op het einde voorbij gaat .

Een groepje komt enkele keren in de zelfde volgorde voorbij ,maar als men dan de laatste ronde 
krijgt is het Jeroen die Jos v W ,Bert ,Rewan en Chris ,passeert en zo als 6e de streep passeert.
Achter hen een hele rij renners die de overige puntjes pakken ,en ook zo hun wedstrijd in een 
wedstrijd hebben gereden.

De C.klasse bestaat deze keer enkel uit Dames die onderling om de podium plaatsen /punten  
mochten strijden.

Het is Jeanine die de leiding neemt en niet meer afstaat  Maaike doet echt wel haar best en Kim 
deed voor de eerste keer mee zo reden de Dames hun rondjes uit .volgende keer alle 3 een  fiets 
vriendin meenemen !  

Uitslag : 1e  Jeanine  Laudy   WTC Amstel  2e  Maaike  Blankma  knwu. 3e Kim  Withagen  (basis)

Uitslag A klasse :

1e  Kevin van Bennekom  Volharding
2e  Marius   Dona   FMC the Whoopers
3e  Remy   Meeuwse   Stadion
4e   Mathijs  Kuipers  Stadion
5e  Josh  Speer   de Adelaar
6e  Jesse  Haaksman   Stadion
7e  Dennis  Versteeg  Stadion
8e  Tim  Nederlof  Stadion
9e  Tom  Stuy  J v Arkel
10e  Johan  Boerefijn   Avanti
11e  Dave  Helmink   J v Arkel
12e  Peter  Rikkers Cyclo Team



Uitslag  B .klasse :

1e  Miquel  Verhagen   Stadion
2e  Martijn  Broekman  Volharding
3e  Lodewijk  Ritsma CS  030
4e  Martijn  Prins  CTWT
5e  Koen  Timmermans  Stadion
6e  Jeroen  Meulmeester  knwu
7e Jos van Wezel  Stadion
8e  Bert van Eck  Volharding
9e Rewan van Maasakker knwu
10e Chris Mc Kenney  SRAM
11e Jos van de Heuvel  Stadion
12e Marijn  Teernstra  Stadion
13e Rogier  Wesselman de Adelaar
14e Andrè van de Poel Volharding
15e Theo van de Werf  Volharding
16e  Gert Jan  Halem WV Avanti
17e  Jos  Pennaerts  Stadion
18e  Johan Janszen  Stadion
19e  GertJan de Greef  SVU
20e  Joric van de Kolk  knwu
21e  Fred  Daalhuizen  knwu
22e Jan Mc Cartly    knwu
23e Ronald van Gilst  de Fratsers
24e  Marco van Zuilen  Stadion
25e Rutger  Verhoeven  knwu

DNF  Angelo Verhagen , Hanneke Mulder, Jurgen Bruil .

De 3e rit is op Zaterdag de 29e Oktober  inschrijven van af 10.00 uur  START 11.00 uur en een 
ieder is weer welkom ook met een ATB/MTB fiets .

 


