
De 8e rit van de Veld competitie Nedereindseberg .

Kunnen we het parcours op ,? ja maar waar is dan de start ?

Ja hoor Johan heeft er weer een ander rondje van gemaakt iets korter dat wel zeker voor de nodige variatie nou 
goed gelukt, voor een enkeling was het moeilijker met dat draaien en keren ook omdat het nat en glibberig is 
geworden ,maar er staan een 40 tal deelnemers aan het vertrek we missen er wel wat door dat er in Oudewater 
ook een cross is deze zaterdag.

Jammer dat er dan ook gevallen werd de een verdween met rug klachten de ander met zijn sleutelbeen ,en ook 
het materiaal had te lijden met veel BAGGER aan de fiets en banden was het een echte cross.

De A klasse vertrekt met 10 man  en al in de eerste ronde ging Hielke er van tussen en reed het rondje binnen de 
7 minuten en bouwde een voorsprong op Josh kon lang volgen en werd in de laatste ronde nog voorbij gegaan 
door Thomas die er wel voor moest knokken en het spannend maakte Jan volgde op korte afstand en hield Roel 
achter zich Martijn had wat moeite met het draaien en keren hij heeft liever wat langere stukken waar hij 
snelheid kan maken ,het lukte Koen om Dennis voor te blijven die wel langzaam dichterbij kwam elke ronde 
Martin kwam voor een podium plek maar had te veel tegenstand deze morgen . blijven komen  dan !

Ook deze keer weer de meeste starters in de B klasse met 24 man dat is dan wel weer dringen bij de eerste 
hindernissen  na enkele ronden ligt het hele veld uit elkaar en komt Jacco weer als eerste door gevolgd door Thijs
die goed kan volgen maar dan is Ernst op gang gekomen en gaat door naar de tweede plaats ,Chris is elke ronde 
een plekje opgeschoven en komt als 4e over de meet ruim voor nummer 5 Jacco S  die dan weer Luuk voor kon 
blijven ,pech voor Marijn die een paar plaatsen in moest leveren omdat zijn ketting het voor gezien hield ,dat 
werd lopen tot over de streep ,Jos pakte de zelfde plek als een week ervoor en moest Robert voor laten gaan de 
andere renners verdeelde de punten en waren blij dat de laatste ronden werd aangegeven.

Even dit Thijs was verleden week ook 3e maar werd verkeerd geklasseerd ,we gaan het aanpassen ,soms is het 
ook moeilijk als er renners zijn gedubbeld om de volgorde goed te noteren ,excuses van de jury bij deze .

De C klasse vertrekt met 9 starters waaronder 2 dames ,al snel na de eerste ronde is het Adriaan die voorbij komt 
snellen en elke ronde zijn voorsprong probeert te vergroten ,maar dat laat Aniek niet zomaar gebeuren ze strijd 
tot het einde en komt als tweede over de streep  voor Johan  die ook nu Henri voor kon blijven vijfde is Rogier 
die even de concentratie kwijt was en links af ging ,maar dat was het oude rondje toch !

Piet kon ook nu Susan voorblijven ,Arie deed ook zijn 5 ronden vol maken en Linus sloot de rij maar is dan ook 
nog maar een van de kleine jeugd leden die dapper mee doet .

UITSLAGEN ;

A.Klasse

1e  Hielke  Fluitsma    Pijnenburg   8 ronden net binnen het uur .
2e  Thomas  Parie   QLC
3e  Josh  Speer  de Adelaar
4e  Jan  de Heer  Het Stadion
5e  Roel  de Vries  Volharding
6e  Martijn  Broekman  Volharding



7e  Koen  Timmermans  Het Stadion
8e  Dennis  Versteeg  Het Stadion
9e  Martin van de Berg  Het Stadion
 

B.klasse

1e  Jacco  de Bruin  Het  Stadion
2e  Ernst  Eeldert  Het Stadion
3e  Thijs  Beetsma    CS 030
4e  Chris  Mc Kenney  SRAM factory
5e  Jacco  Schuurman  Ledig Erf
6e  Luuk Timmermans   RETO
7e  John  van de Hoef   CS 030
8e Romuald  Poillot   .......
9e  Marijn  Teernstra  Het Stadion
10e  Robert  Crommentuijn   Ledig Erf
11e  Jos van de Heuvel  Het Stadion
12e  Roland van Domselaar ....
13e  Bart  Schuurman .....
14e  Rob  Weerts .....
15e  Steven de Bruin  CTWT
16e  Steven Owel   Nike
17e  Angelo  Verhagen  Het Stadion
18e  Bas  Gort  Het Stadion
19e  Kalle  Smit ....
20e  Pleun  Willemstein
 

C klasse

1e  Adriaan van Londen   WTC Maasen Waal
2e  Aniek  Roodekerke  CS 030
3e  Johan Janszen  Het Stadion
4e  Henri  Gerrits  Team Indalo
5e  Rogier  Wierxc  Het Stadion
6e  Piet  Hoever  Volharding
7e  Susan van Domselaar  Het Stadion
8e  Arie den Brave  WTC Woerden
9e Linus  Broekman  Jeugd Het Stadion
 

Zaterdag 2 Dec de 9e rit van de veld competitie  pas op de Sint komt ook kijken

Start  11.00 uur  inschrijven kan vanaf 10.00 uur

Iedereen is welkom ook met een MTB/ATB fiets

 

Jan Haaksman.   


