
Stadion Veldrit 10 december 2016, Nedereindse Berg 

 

Door de afwezigheid van Jan Haaksman mocht ik samen met de vaste ploeg 

jureren bij de cross van de Nedereindse Berg. 

 

Al vroeg was ik op pad om samen met John en Johan het parcours na te lopen. 

Onze parcours-specialist Johan Jansen had gisterenavond al een aantal bochten 

verlegd om de ondergrond op sommige punten een beetje rust te geven. Goed 

voor de berg en ook leuk voor wat variatie! Tijdens deze check om een uur of 

09.00 was de ondergrond mooi droog en de temperatuur was gunstig. We 

dachten op dat moment “dat wordt een eitje voor de dames en heren”….. 

Maar niets was minder waar, het werd gedurende de dag wat kouder en er viel 

wat motregen in de beginfase van de wedstrijd. 

We durven er eigenlijk nooit vanuit te gaan maar wederom een zeer mooie 

opkomst van de atleten. De A-klasse kwam wat laat aan z’n deelnemers maar is 

dan ook de elite en gedragen zich dan ook zo ; ) er streden 10 man om de 

punten. 

De C-klasse telde 9 deelnemers met uitschieters aan de voorzijde en de 

achterdeur. Wij zijn van mening dat de dame die won best een tussentijdse 

promotie mag maken. Als 6-jarige debutant reed Linus zijn eerste rondje mee! 

Verreweg de meeste renners reden in de B-klasse. We verwachten dat ook hier 

een aantal mensen de overstap naar de A-klasse zullen maken. Het was een 

mooi spektakel waarin de deelnemers ons een mooi koersverloop hebben 

voorgeschoteld. 

Een algemene opmerking wisten we te formuleren n.a.v. de cross; in elke 

klasse reed er duidelijke renner of groep aan kop zodat het koersverloop goed 

te beoordelen was. 

Volgens de traditie werd de C-klasse als laatste weg geschoten. Zoals in de 

algemene opmerking hierboven te lezen is, reed vanaf het begin de sterkste 

renner weg en soleerde naar de winst, een inspanning waar menig B-renner 

nog met wrange gedachten aan terug denkt…. Eva maakte er een pittige 

training van en schaaft de techniek zienderogen elke week een beetje bij. Henri 



strijdt met Piet om de andere podiumplaatsen en Frans, Jeanine, Rogier, Tim, 

Maaike en Linus completeren de uitslag. 

Mijn leermoment voor het starten van een grote groep heb ik weer mogen 

ervaren. Denk goed na wat je zegt als er een kleine 30 dolle stieren met hun 

blikveld richting een rode lap staan opgesteld vol adrenaline en drang om als 

eerste door de eerste bocht te gaan….. Het is Miquel die de andere 27 

deelnemers het nakijken geeft, het lijkt erop dat iedereen alleen zijn 

rugnummer zal mogen lezen. Maar dan komt de man in het afwijkende tenue 

opzetten, Thomas komt in zijn ritme en houdt een zeer hoog tempo vast. Hij 

lijkt erg makkelijk door de bochten te rollen en heeft een comfortabele houding 

gevonden waarmee hij zittend de lange klim slecht met hoge snelheid. Iets voor 

halverwege passeert hij Miquel en bouwt aan een zekere voorsprong. De jury 

denkt zelfs dat hij in een bepaalde ronde de snelste tijd rijdt van alle 

deelnemers (A, B en C), maar dat is niet wetenschappelijk onderbouwt! Het 

podium wordt compleet gemaakt door ploeggenoot van ondergetekende, Bert 

van Dijk. Hij weet Koen en Ron voor te blijven. John en Arjan maken het Ivo net 

te moeilijk om aangehaakt te kunnen blijven maar deze prestatie gaat zeker 

gevierd worden in huize v.d. Noort! Marijn en Jos maken de top 10 vol en de 

overige 18 strijders verdelen de punten in het steeds gladder en zwaarder 

wordende parcours. 

Als eerste groep vertrok in een overzichtelijk 10-tal de A-klasse. Er ontstond 

redelijk snel een 6 tal dat ogenschijnlijk aan elkaar gewaagd was. Ogenschijnlijk 

omdat wij alleen de renners zien op een klein, makkelijk deel van het parcours. 

Wat er allemaal gebeurt op de flanken van de berg stays on the berg…. Robert, 

Matthijs, Remy, Josh, Jan en Lodewijk vinden elkaar en draaien waar mogelijk 

ieder hun beurt om het tempo hoog te houden. Deze knapen kennen elkaar 

door en door waardoor de vorm van de dag en de geluksfactor van doorslag 

kunnen zijn in deze wedstrijd. In de laatste ronde geven Robert en Matthijs er 

een flinke lap op waardoor Remy en Josh moeten passen en respectievelijk 3 

en 4 worden. Robert plaatst ruim voor de finish een versnelling die Matthijs 

niet kan pareren en wint met 5 seconden voorsprong. Jan rijdt steady op plek 5 

en voor Erwin is het parcours net niet technisch genoeg om de jonge Tom 

achter zich te laten, hier wint de conditie het van de stylist. Menno en Wouter 

maken de top 10 compleet. 

 

 



Uitslagen per categorie: 

A-klasse 

1. Robert Warmer, Domrenner 

2. Matthijs Kuipers, Stadion 

3. Remy Meeuwse, Stadion 

4. Josh Speer, Adelaar 

5. Jan de Heer, Stadion 

6. Lodewijk Ritsma, CS030 

7. Tom Stuij, JvA 

8. Erwin Rijnders, WTC Woerden 

9. Menno van Hees, Eemland 

10. Wouter Ruchtie, Eemland 

B-klasse 

1. Thomas Paris, Spijkerbroeken 

2. Miquel Verhagen, Stadion 

3. Bert van Dijk, Volharding 

4. Koen Timmermans, Stadion 

5. Ron Bol, Volharding 

6. John vd Hoef, CS030 

7. Arjan Smit, WTC Woerden 

8. Ivo vd Noort, Volharding 

9. Marijn Teernstra, Stadion 

10. Jos van Wezel, Stadion 

11. Angelo Verhagen, Volharding 

12. Romuald Patist, basis KNWU 

13. Chris McKenney, SRAM factory racing 

14. Bas Koster, Stadion 

15. Jeroen Meulmeester, basis KNWU 

16. Gert Jan de Graaf, de Fratsers 

17. Frank Mooij, Adelaar 

18. Marco van Zuilen, Stadion 

19. Robert Crommertuyn, basis KNWU 

20. Rogier Wesselink, Adelaar 

21. Theo vd Werf, Volharding 

22. Jan Luberadhi, Nike 

23. Johan Jansen, Stadion 



24. Jan Willen Bobbink, CS030 

25. Rob Weerts, basis KNWU 

26. Anne Jan Stuy, JvA 

27. Marten Schuurman, Stadion 

28. Teun Kruijff, CS030 

C-klasse 

1. Eva vd Born, VZW 

2. Henri Gerrits, team Indala 

3. Piet Hoevers, Volharding 

4. Frans Fluitsma, Stadion 

5. Jeanine Laudy, WTC de Amstel 

6. Rogier Wiercx, Stadion 

7. Tim vd Noort, Stadion 

8. Maaike Blankman, basis KNWU 

9. Linus Broekman, Stadion 

 

Ik hoop dat Jan een leuke dag heeft gehad met zijn jarige vrouw en dat de 

opkomst de resterende weken net zo hoog blijft als vandaag. Met heel veel 

plezier heb ik mijn kleine steentje bijgedragen en ik zie jullie snel weer tijdens 

de wedstrijd want zien eten doet eten! 

Met vriendelijke groet, namens John, Johan, Wim en de afwezige Jan 

Martijn Broekman  


