
7e competitie rit Veldrijden Nedereindseberg .

3-12-2016 Ook nu was het weer gezellig druk met een groot aantal deelnemers in alle drie de klasse ,we 
miste wel wat namen concurrentie van Oudewater  en misschien wel van de Sinterklaas ,gelukkig zijn ze 
allemaal zoet geweest dus volgende week staan ze wel aan het vertrek ,of toch wat minder omdat ze in 
Spanje verblijven .

Het was fris maar de zon kwam er door en daar waar het bevroren was werd de boven laag wat glibberig en 
dat zagen we aan degenen die op hun zij hadden gelegen.

Een van de dames kwam ongelukkig ten val en blesseerde zich aan haar duim ,kon niet verder en werd door 
haar vriend en de EHBO opgevangen ,maar ook door verwezen naar het ziekenhuis ,gelukkig was er een 
vrijwilligster die hen met de auto wilde vervoeren ,ze waren beiden op de fiets gekomen ,jammer voor haar .

Het zag er vreemd uit haar duim was uit de kom of gebroken hopelijk valt het mee ,we wensen haar 
beterschap en moeten even afwachten .
 

In de A kl starten 13 deelnemers bij de eerste doorkomst heeft Max een mooie voorsprong maar dat is van 
korte duur een groepje van 5 renners komt weer bij elkaar en volgen elkaar kort in het wiel ,soms wisselen 
ze van plek maar het gaat zo door tot aan de laatste ronden ,dus spannend wie er als 1e binnen komt .

Het is Roel die het sprintje wint van Max ,Josh is elke ronde wel een plaatsje op geschoven en komt als 3e 
over de meet ,Tim blijft Mathijs wel voor met Jesse daar weer vlak achter ,Hielke knokte zich naar plek 7 
met Teun daar kort achter die  Arjan ,Remy en Robert weer voor kon blijven ,strijd om elke plaats en 
punt.snelste ronden 6.22

Ook nu weer de grootste groep deelnemers in de B.kl ,27 vertrekkers die onderling voor een leuke strijd 
hebben gezorgd ,de eerste rondes zijn altijd spannend wie komt er als eerste door en waar  is dan hun positie
in de volgende ronden ,een groepje van drie komt in wisselende plek door en ook hier is de laatste ronden 
van belang .

Het zijn Koen ,Miquel en Richard die elkaar weinig ruimte geven en dat dan 7 ronden lang ,het sprintje is 
voor Koen die zo zijn eerste volle winst pakt ,Miquel blijft net Richard voor wat best wel moeite kosten ,Jos
is in de slag met Roderick en Jan die achter hen Ronald, Martijn ,John en Bert zien dichterbij komen maar ja
dan krijgen ze allemaal de laatste ronden en verschuift het hele veld niet meer zoveel en mogen ze ook 
afsprinten en pakken hun welverdiende puntjes en plekken mee.

De C klasse vertrekt als laatste groepje met 8 deelnemers eerlijk verdeeld 4 dames en 4 heren  die het 
onderling gaan uitmaken  het is Eva die bij de derde doorkomst de leiding heeft genomen helaas valt 
Aniek ,en weg is haar plekje aan kop in het begin ,Jeanine schuift op naar de tweede plaats en kan die vast 
houden Frans schuift elke ronde op en komt op de derde plaats door ,strijdend tot het einde en elke punt 
volgen Piet ,Rogier en Tim met Maaike die de rij sluit.

Voor alle deelnemers had Sint een troost prijsje ,wat in dank werd aangenomen ,zo ging een ieder toch 
hopelijk tevreden op huis aan .

 

UITSLAGEN



A .klasse

1e Roel de Vries  Volharding
2e  Max  Haaksman  Stadion
3e  Josh  Speer  de Adelaar
4e  Tim  Nederlof   Stadion
5e  Mathijs  Kuipers  Stadion
6e  Jesse Haaksman  Stadion
7e  Hielke  Fluitsma   Pijnenberg
8e  Teun  Veken  AHOY
9e Remy  Meeuwsen  Stadion
10e  Arjan Smit  Woerden
11e  Robert  Warmer  Domrenner

DNF  Dave Helmink

Lodewijk Ritsma afgestapt voor vriendin

B. klasse

1e  Koen  Timmermans   Stadion
2e  Miquel  Verhagen      Stadion
3e  Richard  Sleumer   CS 030
4e  Roderick d Munnick   de Coureur
5e  Jos van Wezel  Stadion
6e  Jan  Sanders  de Batauwers
7e  Ronald  Poilot  knwu
8e  Marijn  Teernstra  Stadion
9e  John v d Hoef   CS 030
10e Bert van Dijk  Volharding
11e Rogier  Wesselman  de Adelaar
12e  Chris Mc Kenney  SRAM factorie
13e Henri  Gerrits  team  INDALO
14e  Pieter Bouman  Stadion
15e  Bart  Schuurman  knwu
16e  Jos v d Heuvel  Stadion
17e   S....... Schabel   Schijndel
18e   Marco v Zuilen  Stadion
19e  Johan Janszen  Stadion
20e   Robert Crommentuin  knwu
21e  GertJan de Greef   de Fratsers
22e  JanWillem  Bobbink  CS 030
23e  Maarten  Schuurman  Stadion
24e  Jan Luberadzki    NIKE
25e  Teunis de Peuter Volharding

DNF Cor vd Sluys Volhardig  Angelo Verhagen Volharding

C . klasse

1e Eva van de Born   VZW Keukens team
2e  Jeanine Laudy   Amstel



3e  Frans  Fluitsma  Stadion
4e  Piet Hoevers  Volharding
5e  Rogier Wiercx  Stadion
6e  Tim v d Noort  Stadion
7e  Maaike Blanksma  knwu

gevallen Aniek Roodekerke  CS 030

Op 10 December wordt de 8e rit van de veldcompetitie Nedereindseberg verreden ook dan is een ieder weer
welkom ook met ATB/MTB

Start is om 11.00 uur en inschrijven kan vanaf 10.00 uur in het paviljoen .

 

Jan Haaksman


