
       MOOIE   STRIJD OM DE LAATSTE PUNTEN

 
12-12-2015  Nieuwegein
Zaterdag 12 December is er alweer de laatste rit van de veld competitie ,waarin door de renners nog
volop strijd was om de nodige punten er waren nog mogelijk heden om een plaatsje op te schuiven 
en er waren plaatsen die verdedigd moesten worden ,de verschillen waren soms heel klein .

Als de A.klasse vertrekt gaat er al snel 1 man, Mathijs van door en 3 ronden houd hij de kop maar 
dan komen er Remy ,Robert en Menno bij die de kop overnemen Mathijs heeft zich opgeblazen en 
de 3 strijden nu onderling met Remy die de langste adem heeft en als 1e over de streep komt Robert
blijft Mathijs voor en Menno houd Dennis achter zich Tim deed het beter dan een weekje eerder en 
pakt plaats 6 met daar weer kort achter Tjalling en Jan die zo zijn plekje in de eindstand veilig 
stelde.

Dat er door de mannen hard is gereden zagen we aan de ronde tijden die steeds zo de rond de 6.30 
min was en dat 8 ronden lang .PPPFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

 

De grootste groep renners start ook nu in de B.klasse en het is Miquel die snel start en enkele 
ronden op kop door komt maar dan komt Koen op gang neemt de kop over en rijd steeds verder 
weg van zijn tegenstanders Glenn gaat ook Miquel voorbij en komt zelfs dichter bij Koen het is 
Thijs die van achter komt en elke ronde wel een plaats is op geschoven wat hem mooi op plekje 3 
brengt het lukt Ron om Bert voor te blijven en Chris was met Roland in de slag die Dennis van zich 
af konden houden.

Jos ging nog een keer onderuit wat hem wat plaatsen koste met een groepje van drie kwam men 
sprintend op de streep af met een klein verschil voor de punten die in de eindstand belangrijk 
zouden kunnen zijn .Volop strijd tot op het laatst goed om te zien en leuk om naar te kijken .

 

De C.klasse is deze morgen makkelijk te volgen met een klein aantal deelnemers ,het is Marion die 
nu ook de kop neemt en niet meer afstaat ,Susan volgt en kan wat rustiger aan doen ,Cor zit nu op 
een cross fiets wat hem beter bevalt als een MTB en maakt zo zijn rondjes met plaats 3 als eind 
resultaat .

 

Zo de eindstand kan worden opgemaakt na de gereden 8 ritten waar dit seizoen door 260 renners is 
deel genomen een nieuw succes voor de organisatie jammer genoeg niet met elke week dezelfde 
deelnemers ,er moest aan 5 ritten zijn deelgenomen om in de eind uitslag te staan en een prijsje mee
kon worden genomen .

Er waren Bloemen voor de podium plaatsen en bekers/aandenken voor de eerste 8 in de eindstand .

De Bloemen zijn geschonken door Arie  Overheul  Bloemen kwekerij

De Bekers /aandenken  door Richard van de Berg

Het Veldteam kreeg een leuk geschenk van de Fam Verhagen voor hun vele werk elke Zaterdag . 



met dank natuurlijk .

Met dank aan de foto graaf Pleun en de filmpjes van Chris was het een mooi seizoen .

UITSLAGEN:

A.klasse

1e  Remy  Meeuwsen

2e Robert Warmer  Domrenner

3e Mathijs  Kuipers  Stadion

4e Menno Hees  Domrenner

5e Dennis  Versteeg  Stadion

6e Tim  Nederlof  Stadion

7e Tjalling  Reumer

8e  Jan Sanders  de Batauwers

9e  Dave Helmink  Jan v Arkel

10e  Thomas  Verstraeten

11e  Rolf Hendriks WSV Emmen

12e Wouter Ruchtie  Domrenner

DNF Peter Rikkers  Jesse Haaksman

 

B. klasse

1e  Koen Timmerman  Stadion

2e  Glenn Thomas   Woerden

3e  Thijs  Beetsma  CS 030

4e  Ron  Bol  Volharding

5e   Miquel Verhagen

6e  Bert van Dijk  Volharding

7e  Chris Mc Kenney  SRAM



8e  Roland van Domselaar

9e  Dennis de Jong  Stadion

10e Jos van Wezel  Stadion

11e Juriaan Vis Stadion

12e  Andrè van der Poel  Volharding

13e  Johan Janszen Stadion

14e  Michiel Boerboom  RETO Arnhem

15e  Theo Wallenburg .

DNF  Pieter Bouman Angelo Verhagen

 

C. klasse

1e  Marion  Gerssen  de Batauwers

2e  Susan van Domselaar  Stadion

3e  Cor van der Sluis  Volharding

 

EINDSTAND VAN DE COMPETITIE:

A.klasse .

1e Robert  Warmer  Domrenner   61 punten

2e  Remy  Meeuwsen                       59   ,, 

3e  Jan Sanders de Batauwers         54   ,,

4e  Jan de Heer  Stadion

5e  Dennis  Versteeg  Stadion

6e Dave  Helmink  Jan van Arkel

7e  Mathijs  Kuipers  Stadion

8e  Peter Rikkers  Jan v Arkel

 



B. klasse

1e  Miquel  Verhagen                   81  punten

2e Chris Mc  Keney  SRAM           58      ,,

3e  Koen Timmermans  Stadion  57      ,,

4e    Roland  Domselaar

5e  Jos van de Heuvel  Stadion

6e Bert van Dijk Volharding

7e  Jos van Wezel Stadion

8e Johan Janszen Stadion

9e Jurriaan  Vis  Stadion

 

C. klasse

1e  Susan van Domselaar   Stadion   85 punten

2e  Marion  Gerssen  de Batauwers   75 punten

 

Volgende week Zaterdag is een ieder weer welkom bij het open kampioenschap van Utrecht waarin 
ook de clubkampioenschappen van de Domrenners en van Het Stadion worden verwerkt . De 
START is om 11.00 uur en inschrijven kan vanaf 10.00 uur . Ook met je MTB/MTB fiets kun je 
starten wees welkom .


