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Onder mooie weersomstandigheden werd vandaag alweer de 4e  wedstrijd verreden van onze 
voorjaarscompetitie. Aan de start 52 Heren 11 nieuwelingen/Dames.
 
Voor de start werd door Egbert Lagro  van WV Snits gevraagt om een minuut stilte in acht te 
nemen. Dit i.v.m het overlijden van Jannie Kampen voorzitter van de WV Snits.
 
Begin van de  koers  was het vrij rustig met wat kleine demarrages.
Het publiek dat door het mooie lentezonnetje naar de wielerbaan in Drachten was gekomen 
kreeg pas  in de finale echt strijd te zien.
Harry Sweering ontsnapte als éénling uit het peleton  en sloeg hiermee een knap gat met het 
peleton.
Na eerst wat kijken wie het gat dicht zou rijden vonden nog negen renners elkaar,  waarbij de 
man met wel zeer vroege vorm  Rutger Hoekstra.( of is het toch de nieuwe fiets)
In de laatste ronde werd ook Harry Sweering teruggehaald  en moest de winnaar uit deze 
kopgroep komen.
Ruben Hoekstra kon in de laatste ronde uit deze groep wegrijden en kwam als 1e  met een 
kleine voorsprong over de streep gevolgd door  Gaatse Postma en 3e Coen Rijpma.

Bij de Nieuweling/Dames ging de overwinning naar Jeen de Jong gevolgd door Douwe 
Schaafsma en David Keuning.

Uitslag Heren.                            Nieuwelingen/ Dames.

1 Ruben Hoekstra.                       1 Jeen de Jong.
2 Gaatse Postma.                         2 Douwe Schaafsma.
3 Coen Rijpma.                           3 David Keuning.
4 Riemer Bosma.                        4 Igor Hollemans.
5 Tako Klabbers.                         5 Gerben Pieter Fennema.
6 Maurits Buist.                          6 Luc Benedictus.
7 Harry Sweering.                       7 Bart v.d Sluis.
8 Jorrit Douwes.                          8 Danielle van Engers.
9 Rutger Hoekstra.                      9  Rommie Wiersma.
10 Jelmer Hoekstra.                    10  Marloes Drijver.

Namens WV Drachten Willen we alle renners jury EHBO en verdere medewerkers bedanken 
voor hun komst en inzet en  zien jullie graag weer bij de volgende wedstrijd in Drachten op 
31 maart.


