
                                    Grote opkomst bij de 3e Veldrit Competitie                    
NEDEREINDSE BERG.

7-11-2015 Dat de belangstelling voor het veldrijden weer groeit is te zien deze morgen, verdeeld over 3 klasse 
stonden er meer dan 40 aan het vertrek voor weer een nieuw rondje met de nodige obstakels.

De parcours bouwer (JOHAN) had weer de nodige veranderingen bedacht wat dan ook mogelijk is op en rond de 
BERG ,kan nooit saai worden ,de renners vonden het prima zo .

De A.klasse vertrekt als eerste en het is Kevin die een bliksemstart heeft en al snel de leiding neemt en niet meer 
afstaat ,wat de renners ook probeerden ,dichterbij kwamen ze niet echt .

Jan de H knokte op plaats twee en drie met Niels, wie de langste adem had was Niels na 7 zware ronden ,Max 
moest knokken voor plaats 4 met Martin ,Robert ,Mike en Jesse moesten in de achtervolging ,met daar nog weer 
achter  Remy ,Stijn  Jan S Dennis en Dave ,aan de kleding te zien hadden enkele renners een schuivertje gemaakt ,ja
dat krijg je met nat gras en klei .

Met ronde tijden van ongeveer 7 minuten werd er dan toch hard gereden ,in goede weer omstandigheden.

Bijna 20 deelnemers starten in de B.klasse  en het is Bas die ook hier de leiding neemt en ronden lang als eerste de 
streep passeert het is Koen die hem op de huid zit en die in de voorlaatste ronde op kop doorkomt maar Bas laat het 
niet gebeuren en ook nu is hij 1e over de streep ,Kevin en Koen blijven dicht bij elkaar en wisselen soms van 
plek ,net als Jorre en Miquel die dan weer achtervolgd worden door Jos ,Dennis en Chris het blijft spannend tot aan 
de laatste ronden ,daar worden de punten verdeeld en na 6 ronden vonden de meesten het ook wel goed ,het was een
goede strijd.

Ook in de C.klasse starten steeds meer deelnemers ,wat goed is voor de onderlinge strijd .

Het is Eltina die hier de leiding neemt en dat 6 ronden volhoud ,Susan volgt met Erik daar weer kort achter en 
wisselen van plaats ,Cleo rijdt gezellig tussen de Dames en komt als 4e over de streep ,dan is het Ronald die tussen 
Jeanine en Marion op de 6e plaats over de streep komt en Henk sluit de rij ,en heeft het parcours al rijdend goed 
gekeurd voor een volgende wedstrijd .

UITSLAGEN:

A. Klasse 

1e Kevin van Bennekom  Volharding

2e Niels van Oosterhout  de Mol 

3e Jan de Heer   Stadion 

4e Max  Haaksman Stadion

5e Martin van de Berg  Stadion

6e Robert Warmer  Domrenner 

7e Mike van der Ham  Jan v Arkel

8e Jesse Haaksman Stadion 



9e Remy Meeuwsen  STMA 

10e Stijn  Verweij  CS 030

11e Jan  Sanders Batauwers 

12e Dennis  Versteeg  Stadion

13e Dave Helmink Jan v Arkel 

B.klasse 

1e Bas Koster  Stadion 

2e Koen Timmerman  Stadion 

3e Kevin Verdam   Eemland 

4e Jorre van der Bij   SC 030

5e Miquel  Verhagen 

6e Jos van den Heuvel Stadion

7e Dennis de Jong  Stadion 

8e Chris  Mc Kenney   SRAM

9e Bert van Dijk  Volharding 

10e Roland van Domselaar 

11e Jurriaan  Vis  Stadion  MTB

12e Thijs  Beetsma  CS 030

13e  John  Verdam  Eemland 

14e Peter Schachtschabel Maas en Waal 

15e  Meinte Veenstra   Eemland 

16e Johan Janszen  Stadion 

17e Maarten Schuurman  Stadion 

18e Pieter Bouwman  Stadion 

19e Angelo  Verhagen.

C.klasse 

1e Eltina van Wijk   Napoleon (B)

2e Erik  Lemcke 

3e Susan van Domselaar  Stadion

4e Cleo Kortenhorst Valeirenners 

5e Jeanine Laudy  WTC Amstel



6e Ronald  Brugmans  CTW 

7e Marion  Gersen  Batauwers

8e Henk Martens  Stadion .

De 4e rit wordt verreden op 14 Nov Start  11.00 uur inschrijven kan vanaf 10.00 uur  iedereen is welkom ook met 
MTB/ATB .


