
Alweer de 4e rit van de Competitie Veldrijden op de Nedereindseberg.

Was het koud of fris ? dit is toch het weer voor de veldrijders nou we zagen zelfs renners in een korte broek 
die hadden het vast niet koud door hun inspanningen over een wat moeilijker berijdbaar parcours.

Ook nu was het animo weer groot in alle drie de categorieën met totaal weer 50 deelnemers die voor leuke 
strijd onderling zorgden ,in de c .klasse veel nieuwe gezichten die het gingen proberen hopelijk dan ook 
naar tevredenheid ,mee doen is natuurlijk het belangrijkst voor je zelf en de uitslag als die goed is mooi mee
genomen .Volgende keer misschien een paar plaatsen hoger het kan een uitdaging zijn .

De A klasse vertrekt als eerste en de eerste ronden zien we dat de renners heel dicht bij elkaar blijven een 
beetje aan elkaar gewaagd ,dan is het wachten op wie heeft de beste benen ,wie maakt er een foutje of gaat 
onderuit ,het zijn  Marius met Max en Roel die de kop aanvoeren gevolgd door Jan ,Remy, Josh en Martijn ,
weg valt Robert met een lekke band jammer nou ,Roel heeft het moeilijk en zakt wat terug .

Even verwarring als er de laatste ronden wordt aangegeven de B en A klasse rijden door elkaar en wie heeft 
nu de laatste ronden gekregen ,het probleem lost zich ook weer op de twee koplopers rijden nog 1 ronde 
extra ,met als winnaar Max die Marius nipt voor blijft op een denkbeeldige streep .Jesse ging ook onderuit 
en gaf de pijp aan ......... de anderen reden 8 ronden net in een uur .

Alle hens aan dek als de B klasse vertrekt arme jury die alle nummers elke ronden weer op moet schrijven 
,zeker als het veld van 30 renners ook ronden lang heel dicht bij elkaar blijft ,het is toch ook nu weer gelukt 
alles op papier te zetten  ,spannend was het om de eerste plaatsen Richard en Miquel bleven bij elkaar in het
wiel tot aan de laatste meters, met Ron die elke ronden een plaatsje opschoof en zo keurig derde werd .

Achter hen was het Koen die met Bert en Jeroen om de volgende plaatsen moest strijden ,Jos vd H bleef net 
Marijn en Thomas voor en kwam als 7e over de streep ,achter hen een hele groep die onderling toch ook om
het beste resultaat knokte en ook voor hen waren er de punten ,dik verdient na ook bijna een uurtje afzien op
je vrije zaterdag morgen .

De C.klasse is goed vertegenwoordigd deze morgen met 11 deelnemers dames ,jong en oud die het tegen 
elkaar op gaan nemen ,een enkeling voor het eerst en anderen met veel ervaring ,alles kan en mag .

Het is Bas die de leiding neemt na een paar ronden met Roos en Tim daar kort achter, Piet rijd zijn eigen 
tempo en schuift dan van zelf weer wat op en blijft zo Ronald en Henk Jan  wel voor ,Tim had het zwaar 
tegen die grote mannen maar komt toch als 4e over de streep ruim voor  Cor , Ed en Aniek ,ondertussen 
hield Maaike en Marcel (pech) het voor gezien ,volgende keer dan maar weer proberen .

UITSLAGEN ;

A .klasse

1e  Max Haaksman  Stadion
2e  Marius Doha  the Woopers
3e  Remy Meeuwse  Stadion
4e  Josh  Speer   Adelaar
5e  Jan de Heer  Stadion
6e  Roel de Vries  Volharding
7e  Martijn  Korstanje  CS 030
8e   Lodewijk  Ritsma   CS 030
9e  Teunis de Peuter   Volharding
10e Robert Warmer   Stadion (pech)



B. Klasse

1e  Miquel  Verhagen  Stadion
2e   Richard  Sleumer   CS 030
3e   Ron  Bol  Volharding
4e   Koen  Timmermans   Stadion
5e   Bert van  Eck   de Volharding
6e   Jeroen  Meulmeester  knwu
7e   Jos v d Heuvel  Stadion
8e   Martijn  Teernstra  Stadion
9e  Thomas  Paris  QLC
10e  Jos van Wezel  Stadion
11e  Thijs  Beetsma  CS 030
12e  Matthijs Dielessen  CS 030
13e  Johan Janszen  Stadion
14e  Chris  Mc Kenney  SRAM
15e  Gert Jan de Greef de Fratsers
16e  André v d Poel  Volharding
17e   Rogier  Wesselman  Adelaar
18e   Jan  Mc Cartly  knwu
19e   Ernst  Eeldert  Stadion
20e   Ronald  Poilot  knwu
21e   Bas v d Meer   CS 030
22e  Rob  Weerts    knwu
23e   Wim  Poels   CS 030
24e   Marco v Zuilen  Stadion
25e   Marten  Schuurman   Stadion
26e  Robert Crommentuyn  knwu
27e  Bouke  Kuik   QLC
28e  Ab  Nederlof  Stadion

C.  Klasse

 Bas van Boven   Stadion (buiten mededinging)

1e  Roos  Anneveld   CS 030
2e  Piet  Hoevers  Volharding
3e  Tim v d Noort  Stadion
4e  Ronald  Brugmans  Cycling Team
5e HenkJan v d Weiden  Stadion
6e  Cor v d Sluys  Volharding
7e  Ed Smit  WV Eemland
8e  Aniek  Rooderkerken  CS 030

Volgende week Zaterdag 5e rit van deze competitie Start 11.00 uur inschrijven vanaf 10.00 uur  en iedereen 
is weer welkom ook met je MTB/ATB .

 

 


