
Jeroen Lute wint rit in NeCap-Schelphorstcompetitie 

Wieringerwerf.  De zevende rit in de NeCap-Schelphorstcompetitie leverde een 
een overwinning op voor Jeroen Lute. Lute, een voormalig winnaar van de 
NeCap-Schelphorstcompetitie, maakte deel uit van een kopgroep van acht 
renners, die zo’n tien ronden voor het einde van de koers tot stand kwam. In de 
finale draaide het uit op een sprint, waarin Lute zijn wiel net iets eerder over de 
meet wist te drukken dan de sterk rijdende John van de Water. Van de Water, is 
overigens ook al een oud-winaar van de NeCap-Schelphorstcompetitie. 

Eindelijk scheen het zonnetje op de Schelphorst en af en toe ontstond bij de 
toeschouwers het idee dat het voorjaar dan eindelijk was begonnen. Ook deze 
zevende rit leverde een spervuur aan demarrages op, waarbij met name de 
schaatser Bas Bervoets, veelvuldig betrokken was. Uiteindelijk ontstond er een 
kopgroep van acht, die in twee etappes gevormd werd. In die kopgroep naast 
natuurlijk Lute en van de Water, ook voormalig Nederlands Kampioen Rudy 
Vriend, Melvin Bos van Olbers & IJlstra, Rudy Coers van West-Frisia, 
klassementsleider Mike Tesselaar, de friese hardrijder Atze Hospes en natuurlijk 
Bas Bervoets.
Het peloton probeerde nog uit alle macht om het gaatje van maximaal tien 
seconden dicht te rijden, maar de kwaliteit in de kopgroep was eenvoudig weg te 
groot, om daartoe ook maar enige kans te maken.

Terwijl langs de kant Bas Bervoets als favoriet werd genoteerd voor de dagzege, 
bleek niets minder waar. Jeroen Lute liet nog maar eens zien waarom hij enige 
jaren geleden een geduchte prijsrijder was bij de elite-renners en hij haalde het 
nipt voor John van de Water, die na enige mindere jaren weer terug in vorm lijkt.
Melvin Bos van Olbers & IJlstra mocht als derde en laatste renner mee naar het 
podium.

De Salton Sportswear leiderstrui in de strijd om de NeCap-Schelphorstbokaal 
blijft in handen van Mike Tesselaar van de wielerploeg Klein-Keppel.

Wedstrijd 8 over 40 ronden (60 km) in de strijd om de NeCap-
Schelphorstcompetitie is volgende week zaterdag 20 april. Aanvang 17.30 uur.



Uitslag rit 5

1. Jeroen Lute Limmen
2. John van de Water Anna Paulowna
3. Melvin Bos Sint Pancras
4. Rudy Vriend Schagen
5. Atze Hospes Bolsward
6. Mike Tesselaar Alkmaar
7. Rudy Coers Andijk
8. Bas Bervoets Abbekerk
9. Bauke Hylkema Bakhuizen
10. Joonas Hopman Petten


