2e Veldloop & Off-roadwedstrijden wederom succesvol
TIENHOVEN – Op zaterdag 30 oktober organiseerden Comité 5 Mijl-loop Ameide en Stichting Wielerronde
Ameide i.s.m. A.V. De Typhoon en R.C. Jan van Arckel de 2e Veldloop en Off-road wedstrijden in Tienhoven op
camping De Koekoek in Tienhoven.
Veldloop
Verslag en uitslagen volgen later.
Off-road wedstrijden
Net als twee weken geleden in Giessenburg was de opkomst zeer hoog.
In de B-klasse (recreanten) gingen ruim 70 deelnemers van start. Het veelzijdige parcours bood genoeg uitdaging en
weerstand om in elke wedstrijd voor een natuurlijke schifting te zorgen. Zo werd de dijk beklommen en spectaculair
weer afgedaald, lagen er balken in het parcours, werd een terras meegenomen, geslingerd tussen caravans door en
gingen de oudste deelnemers door 2 geschakelde trailers. Desondanks bleven enkele renners niet gespaard door
materiaalpech. De nodige lekke banden werden geteld.
Ameidenaren doen het goed bij de jeugd; Ruben Blom wint de F-klasse, Jannes van Middelkoop 3e in D-klasse
In de F-klasse (jeugd 4-8jr) was het een lust voor het oog om de jongste deelnemers rond te zien rijden op een
ingekort parcours. Het podium werd bemand door hetzelfde trio als in Giessenburg; 1) Ruben Blom uit Ameide, 2)
Dylan Boogert uit Hoogblokland en 3) Joel Nederveen uit Hardinxveld-Giessendam.
Bij de wat oudere jeugd (9-11 en 12-14jr) werd het parcours wat verlengd en waren er mooie duels te zien. De
winnaars waren ook hier echter oppermachtig Jesse Bikker (Hoogblokland) won in de E-klasse voor Anouk van der
Meijden (Hardinxveld-Giessendam) en Stefan Verhoef (Gorinchem). Ook in de D-klasse een Ameidenaar op het
podium: Jannes van Middelkoop werd keurig 3e, achter Sjoerd Bax (Uppel) en Noa Romeijn (Ottoland).
Bij de dames reden moeder en dochter Korevaar uit Groot-Ammers mee met de A-klasse. Moeder Wilma moest haar
meerdere erkennen in dochter Jeanne. In dezelfde A-klasse ging zoon Merijn Korevaar er bij de heren licentiehouders
wederom met de 1e bloemen vandoor. Zelfs een lekke band kon hem niet vna de overwinning houden. Hij nam ruim
de tijd zijn wiel te wisselen en leek zo te spelen met de concurrentie. Marcel Lommers (Sprang-Capelle) en Jan
Groeneveld (Gorinchem) kwamen nog het dichtst in de buurt en werden keurig 2 en 3.
In de eerder genoemde B-klasse werd het pak vanaf de start op een lint getrokken. Het werd dan ook een slijtageslag
waar de familie Verhagen uit Oss wel raad mee wist. Miguel Verhagen won, Angelo Verhagen werd derde (na een
fietswissel door 2 lekke banden). Peter van der Heul uit Nieuwpoort wist keurig tussen beide te komen op een tweede
plaats. Dit is ook de volgorde in het klassement. Ameidenaar Marcel Weeda werd keurig 14e, 1e dame werd Marieke
den Otter uit Hoornaar op een mooie 16e plaats.
De volgende wedstrijd in de off-roadcompetitie is op 13 november in Noordeloos, gevolgd door Nieuwpoort op 27
november. Vanuit de organisatie(s) en gemeenten een dringende oproep om niet vooraf te trainen op het parcoursen
om zo deze unieke evenementen op de prachtige locaties te kunnen handhaven!
.

