Jeugd WSV de Peddelaars met brons op het podium NCK
Dames WV de Kanibaal en heren WV NWVG net geen podiumplaats
Vorig jaar werden Rosan Dekker, Jelle Bouwe Hofstee, Juul Nagengast toen nog met Tim Brinkman
11de maar nu een jaar later met meer kracht in de benen en Tim vervangen door Jasper Huitema was
dit jaar een bronzen plak op het podium hun beloning. Met een gemiddelde van 41,2 km. per uur
bleven ze 12 sec. achter de WV de Jonge Renner. Winnaar werd de WV Schijndel. De jeugd van Otto
Ebbens werd 8e, Home Centre Kapenga 15e en de NWVG 18e.
Een podium plaats zat er ook bijna in voor de dames ploeg van de WV de Kanibaal. Het team
bestaande uit Sanne Bouwmeester, Leonie Lubbinge, Mareille Meijering en Ivana Tiessens was
weliswaar de eerste club zonder profrenners maar toch… Het verschil was met een gemiddelde van
41,9 km per uur maar 17 sec. achter de meiden van de Noord Westhoek met Anna van der Breggen.
De Dames van GRC Jan van Arckel werden 2e en winnaar werd het team van de WV Noord - Holland.
De damesploeg van de NWVG werd elfde.
Ook bij de elite/belofte/professionals was het net niet. De NWVG vorig jaar ook 4e toen op 12 sec.
van de nr. 3 de Volharding moest ook nu toezien dat nu met 22 seconden verschil op de nr. 3
Westland Wil Vooruit het brons aan de neus voorbij ging. Met Martijn Keizer en Bert Jan lindeman
van Lotto Jumbo en Tijmen Eising, Adrie Lindeman, Justin Timmermans en Hartthijs de Vries reden de
NWVG ers over de 52 kilometer in de stromende regen naar een gemiddelde van ruim 50,4 km per
uur. De overwinning ging met ruim verschil naar de volharding uit Utrecht. Zij waren met de wereld
toppers Jos van Emden, Lotto Jumbo en Wilco Kelderman, Sunweb maar liefst een minuut sneller
met een gemiddelde van 52.2 km. per uur voor de nummer 2 de Jonge Renner uit Oosterhout.
De WRV de Peddelaars vorig jaar nog goed voor een 5e plaats moesten nu genoegen nemen met een
13e plaats voor de Kanibaal, die vorig jaar nog 10e was. Cyclesport Groningen werd 28e, Tandje Hoger
52e, De Windhappers uit Stadskanaal 57e, WV Omega 61e , Tour ’80 uit Bellingwolde 64e.
De strijd in de Cat. B werd eveneens een prooi voor UWTC De Volharding voor Monkey town en
Ahoy. De beste ploeg uit ons district de WV de Peddelaars werden met Huub Deelstra, Rick de Vries,
Niels Hoogeveen en Maike Uiterwijk Winkel, de NK bij de Junior Dames met een gemiddelde van 45.9
km per uur 11e . De NWVG Groningen werd 14e, De Meteoor 25e, De Stormvogels 28e de WSV
Emmen 33e voor Home Center Kapenga, de Friesche Leeuw 41e en die bleven het kwartet van de WV
Otto Ebbens 43e maar 20 sec. voor.
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