
   Nedereindseberg competitie 5e rit veldrijden .

Hadden wij even geluk met het weer , de berichten voor vandaag  waren niet best het hoort bij de tijd van 
het jaar en het veldseizoen ja maar dan toch nog liever zo ,beetje veel wind en droog.

Het groepje A renners is klein deze keer ,deelnemers rijden waarschijnlijk in Hilversum bij de nationale 
cross op en nabij Anna`s Hoeve ,misschien zijn ze er volgende week er wel weer bij .

Nu is het Josh die de aanval in zet en enkele ronden ook als eerste door komt met Roel daar kort achter een 
keer is het Roel op kop en dan moet hij buigen ,Marius heeft zijn dag niet en zakt wat af ,komt dat dan door 
zijn andere fiets ? Dave rijdt stug door en pakt nu wat meer punten.

Uitslag A.klasse   1e Josh  Speer  de Adelaar  2e Roel de Vries  de Volharding  3e Dave Helmink  Jan v 
Arkel  4e Marius Dona  the Whoopers .

Voor de B klasse is de belangstelling weer groot een klein pelotonnetje vertrekt en na de eerste doorkomst 
ziet de jury dat er 6 ronden gereden gaan worden de snelste rijdt in 6.45 min rond .

Miquel is in goede doen en pakt de leiding en staat die niet meer af en kon zelfs van fiets wisselen ,rijden 
met rem problemen is hier niet handig maar goed dat hij een reserve fiets bij zich had .

Het zijn Koen ,Ron, Thomas,Bert en Bas die er alles aan doen om hem terug te pakken ,het lukt niet echt al 
komen ze wel weer dichter bij ,nu gaat het er bij hun om wie de andere plaatsen pakken.

Koen lukt het om Ron voor te blijven met kort achter zich ,Thomas knokt zich voor Bert en die  finisht net 
weer voor Bas die rondt rijd op een fiets zonder versnelling ,knap werk hoor .!

Als men de laatste ronden in gaat heeft een ieder zich wel een plekje veilig gesteld en doen er alles aan om 
die te behouden tot aan de streep ,en zo worden de punten ook weer verdeeld .

Roderick kwam ten val en voelde zich niet happy en staakte de strijd ,hopelijk valt het dan wel weer mee.

Aan het vertrek in de C.kasse zijn er deze keer 6 deelnemers ,de eerste ronden reed men nog als groepje 
maar dat duurde niet lang ,Henri neemt de leiding en laat niemand meer in zijn buurt komen

Tim kan hem nog het best volgen en kan zijn 2e plek tot het eind vast houden, Piet volgt en blijft Rogier 
deze keer wel voor ,de twee dames sluiten de rij en zijn blij als het de laatste ronden is.
 

Uitslag  C .klasse  1e Henri Gerrits  Indala , 2e Tim v d Noort Stadion ,  3e Piet Hoevers Volharding , 4e 
Rogier Wiercks  ,5e Maaike Blanksma knwu , 6e Eva Spijkerboer  Spijkerbroek.

 

Even voor de uitslagen/punten telling : door het grote aantal deelnemers in de B.klasse gaat men een andere 
punten telling toe passen zodat alle deelnemers meer punten gaan krijgen wat van belang is voor de het 
eerlijke verloop van deze competitie ,als voorbeeld de winnaar krijgt 30,1 punt nr 2, 29 punten nr 3, 28 
punten en zo verder naar beneden ,de standen worden vanaf rit 1 dan ook herzien.

 

UITSLAG B klasse.



1e Miquel  Verhagen  Stadion
2e Koen Timmermans Stadion
3e Ron Bol   Volharding
4e Thomas  Paris  Spijkerbroeken
5e  Bert van Dijk Volharding
6e  Bas  Koster  Stadion
7e  John v d Hoef  CS 030
8e  Jos van Wezel Stadion
9e  Rogier Wesselman  Adelaar
10e Ivo v d Noort  Volharding
11e  Chris  Mc Kenney  SRAM factory
12e GertJan de Greef  de Fratsers
13e Juriaan  Vis  Stadion
14e Jos  Mc Cartly  knwu
15e  Frank Mooi  de Adelaar
16e  Gert Jan Hollem  Avanti
17e Pieter Bouman Stadion
18e  Ronald Paillot  knwu
19e Theo v d Werf  Volharding
20e  Bouke Kuik  spijkerbroeken
21e Ruud v d Velden  CS 030
22e  Johan Janszen  Stadion
23e Andrè v d Poel  Volharding
24e Robert Crommentuin  knwu
25e Maarten  Schuurman Stadion
26e Pawel  Luteradki  knwu
27e  Marco van Zuilen  Stadion
28e Pleun Willemstein  Stadion
29e  Teun Kruijff   Cs030
30e  Cor v d Sluijs  Volharding
31e Frans Fluitsma  Stadion

DNF Rodrick de Munnik Volharding

Op naar Zaterdag 26 Nov voor de 6e rit van deze veld competitie ,inschrijven van af 10.00 uur Start 11.00 
uur en een ieder is welkom ook met ATB/MTB

 


