Sterke winnaars in Nijeveense tijdrit
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NIJEVEEN - In Nijeveen werd voor de 24e keer de Nijeveense tijdrit verreden. Er was weer
een grote belangstelling en er hadden zich ook een twintigtal ligfietsers aangemeld. Dit alles
zorgde ervoor, dat het een geslaagd sportevenement werd.
Voor Jan Nijman uit Meppel werd het geen succes, want bij het inrijden kwam hij ten val en
kwam ongelukkig op een bankje naast de weg terecht. Met een geblesseerde schouder kon hij
niet starten en dat was wel erg sneu voor hem. De plaatselijke favoriet Bastiaan Gruppen viel
ook, maar voor hem had dit verder geen nare gevolgen.
Er stond een stevige bries, die vooral op de achterkant van het parkoers
(Bramenweg/Gemaalweg) de renners parten speelde. De koppeltijdrit bij de heren werd
een prooi voor Jeroen Lute uit Zuid-Scharwoude en Richard Bonhof uit Twello. Bertijn
en Ruud Bakker uit Wormer volgden als tweede en Jan Brander (Ureterp) en Jurjen
Sweering uit Sneek brachten de derde tijd op de klokken. Klaas Jan Keizer (Dwingeloo)
en Marco Bergman uit Havelte finishten als achtste. Marten Kruithof uit Nijeveen en
Guus Rijkeboer uit Meppel werden 18e in deze koppeltijdrit
Bij de vrouwen was de eerste plaats voor Susanne van Gelder (Groningen) en Esther van de
Zwaan uit Oostwold. Ondanks zijn val eerder op de dag was het Bastiaan Gruppen uit
Nijeveen die de snelste tijd (30.19) realiseerde in categorie A (16 t/m 29 jaar). Zijn
plaatsgenoot Tom Lubbinge werd vijfde in deze wedstrijd. In de categorie B (30 t/m 39 jaar)
was Manuel van Tintelen uit Baars de snelste. Derde werd Harold Jongsma uit Meppel en
Dick Bakker eveneens uit Meppel volgde als vierde. In categorie C (40 t/m 49 jaar) ging de
zege naar het verre Brabant, met de overwinning voor Louis Verdaesdonck uit Zundert. Klaas
Bakker uit Nijeveen werd 12e in deze wedstrijd. Rien van Kessel uit Deurne, zorgde er voor,
dat in categorie C (50 t/m 59 jaar), de zege ook naar Brabant ging. De Fries Jan Bakker uit
Ureterp was de snelste in categorie E (60 jaar en ouder).
In de wedstrijd voor licentie A rijders, kwam de winnaar Henny Rovers uit Oud-Gastel dicht
bij zijn parcoursrecord. Hij kwam slechts zeven seconden tekort om dat scherper te stellen,
zodat dit is blijven staan op 28.25. Paul van Steijn uit Leiden werd tweede in deze wedstrijd
op 42 seconden van de winnaar. De derde plaats was voor Marco Bos uit Bolsward, die 56
seconden meer nodig had. Marco Bergman uit Havelte finishte op de achtste plaats.
Bij de vrouwen waren de overwinningsbloemen voor Janny Kleinjan uit Almelo, die meer dan
een minuut sneller was dan nummer twee Larissa Drijsdale uit Heerenveen. Femke Nijhof uit
Amsterdam was de derde vrouw.
Bij de ligfietsers was Henk de Koning uit Bussum de snelste, voor Hans Wessels uit Almelo
als tweede. De derde plaats was voor Peter Haan uit Assen. Corinne van Noordenne uit
Zuidwolde werd 13e en voor Henk van der Woerdt uit Nijeveen was er een 14e plaats. Zijn
plaatsgenoot Bram Mijwaart werd 16e en Arjen van Noordenne uit Zuidwolde finishte als
17e.

