Voorlaatste Rit van Competitie Veldrijden Nedereindseberg .
5-12-2015 nieuwegein
\Met nog 1 rit te gaan voor de competitie worden de punten zwaar
bevochten en is er volop strijd aan de kop van de 3 verschillende klasse .
Het deelnemers veld was weer groot deze morgen ,en het weer werkte wel
mee ,veel wind maar wel droog evengoed zwaar genoeg .
De A.klasse start als eerste met 14 man aan het vertrek en de strijd was er
vanaf de start, Mathijs ,Jan d H,Max ,en Robert snellen enkele ronden
dicht bij elkaar voorbij houden dat ronden lang vol er word van plek
gewisseld ,Max valt terug beetje ziek ,Robert neemt de 1e plaats in en staat
die niet meer af,hij heeft Jan d H gelost achter hen komt Josh op zetten
ronden lang met een soepele tred schuift hij steeds verder naar
voren,verleden week nog winnaar in de B.klasse en nu een mooie 3e plaats
Mathijs moet genoegen met de 4e plaats met Remy daar weer kort
achter,Dennis blijft deze keer Jan S voor en Dave houd Tim en Jeroen van
zich af ,Peter staakt de strijd met rug klachten Mike en Martin zien we niet
meer langs komen ,na 8 ronden van +- 6.30 min had Robert de volle
punten binnen en de anderen de rest van punten .
Ook nu staan er bij de B.klasse de meeste renners, 23 aan het vertrek en
ook hier is er een mooie strijd het is Koen die van af de start de leiding
neemt en dat 7 ronden lang vol houd en zijn voorsprong langzaam vergrote
Miquel start goed maar ziet er enkele voorbij komen ,het is John die op
gang komt en doorschuift naar de 2e plaats met een goed rijdende Jos v d
H die nu een 3e plek pakt met Jacco daar kort achter ,ook Chris gaat
Miquel nog voorbij al koste dat wel moeite en zweet ,Bert bleef Roland en
Jos B keurig voor ,mooie plaats ook voor Angharad als Dame tussen al
deze Heren wist ze zich keurig te handhaven de overgebleven renners
mochten de andere punten verdelen.
Als de C.klasse vertrekt met een aantal Dames die hier dan de leiding
nemen zijn we benieuwd hoe dat gaat aflopen ,enkele ronden is het een
groepje dat van plaats wisselt onderling ,maar dan neemt Marion de

leiding en staat die niet meer af Jeanine schuift door naar een 2e plaats met
een strijdende Susan die er alles aan deed om zoveel mogelijk puntjes te
pakken ,Margot deed het zo voor de 1e keer niet slecht en bleef enkele
heren voor ,Henk moest al snel de strijd staken met een lekke band
,Marion pakt voor het eerst een mooie overwinning ,en blij dat ze was .!
Bij terug brengen van de rugnummers was er voor alle deelnemers een
kleinigheidje van de Sint en Piet ,wat spontaan werd ontvangen.
UITSLAGEN;
A.Klasse
1e Robert Warmer Domrenner
2e Jan de Heer Het Stadion
3e Josh Speer Adelaar
4e Mathijs Kuipers Stadion
5e Remy Meeuwsen
6e Dennis Versteeg Stadion
7e Jan Sanders Batauwers
8e Dave Helmink Jan v Arkel
9e Tim Nederlof Stadion
10e Jeroen Kooy Bar End
DNF Mike vd Ham ,Max Haaksman ,Martin vd Berg ,Peter Rikkers .
B. Klasse
1e Koen Timmermans Het Stadion
2e John v d Hoef CS 030
3e Jos v d Heuvel Stadion
4e Jacco de Bruin Stadion
5e Chris Mc Keney SRAM

6e Miquel Verhagen
7e Bert van Dijk Volharding
8e Roland van Domselaar
9e Ron Bol Volharding
10e Jos v Wezel Stadion
11e Dennis de Jong Stadion
12e Jeroen Meulmeester
13e Angharad Porteous (dame) Eemland
14e Juriaan Vis Stadion
15e John Mc Carthy
16e Johan Janszen Stadion
17e Rogier Wemelman Adelaar
18e Andrè v d Poel Volharding
19e Arjan Scheer AHOY
20e Theo Wallenburg
21 Angelo Verhagen.
DNF Meinte Veenstra ,Eric Lemcke
C. Klasse .
1e Marion Gerssen Batauwers
2e Jeanine Laudy de Amstel
3e Susan van Domselaar Stadion
4e Margot Kerstens
5e Cor v d Sluis Volharding
6e Lexan Pieterse
H. Martens lekke band .

Zaterdag 12 December laatste rit van de competitie met direct na afloop de
prijs uitreiking
Zaterdag 19 December Open kampioenschap van Utrecht met daarin de
clubkampioenschappen voor alle klasse A, B en C
Start om 11.00 uur inschrijven van af 10.00 uur ,een ieder is weer welkom
ook met een MTB/ATB kan je mee doen

