Clubkampioenschappen 2010
A-Klasse

1. Emiel Borsboom
2. Nick Stöpler
3. Bob Stöpler
4.
5.
6.
7.

Wilfred Veldkamp
Rick van den Helder
Casper Fransen
Tom Gakes

B-Klasse

1. Marcel van Baak
2. René Immerzeel
3. Helmut Eberwijn
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dennis Craanen
Niels van Duivendijk
Chris Kolfschoten
Marcel Boschker
Harry van Putten
Joost Pels
10. Robert van Spanje
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Anton Mink
Jeroen Biermans
Luck van Vliet
Ronald van Merkerk
Ruud Hof
Cees de Wit
Martin van Baak

Dames

Vorig jaar startten op de avond van de clubkampioenschappen bij wijze van experiment alle categorieën tegelijk. Dat
is toen zo goed bevallen dat op 23 juni weer één grote groep
van start ging in de strijd om de clubkampioenschappen in
de diverse categorieën.
Aan Nick Stöpler was niet te merken dat hij nog herstellende was van een val eerder die week, want hij zat in de eerste kopgroep samen met Wilfred Veldkamp en de uittredende kampioen Christiaan de Rijk. Het zag er veelbelovend
uit, maar het drietal werd na enkele ronden teruggepakt. Het
tempo werd daardoor flink opgedreven, maar dat was geen
belemmering voor een volgende ontsnapping met opnieuw
Christiaan de Rijk als enige A-klasser, de B-klassers René
Immerzeel en Marcel van Baak en de nieuweling Martijn de
Jong.
Dit viertal had snel een mooie voorsprong en wist die ronde
na ronde te vergroten. Op een gegeven moment konden de
vier bij op opdraaien van het rechte eind de grote groep in
de rug kijken. Een ronde voorsprong leek slechts een
kwestie van tijd en daarmee zou Christiaan voor het derde
achtereenvolgende jaar clubkampioen worden.
Hoe anders zou het lopen. Na afloop vertelde Christiaan dat
hij een extra A-klasser had gemist. Nu was hij gedwongen
het leeuwendeel van het werk in de kopgroep op te knappen.
Het dichtrijden van de laatste honderden meters kreeg de
kopgroep niet meer voor elkaar.

1. Ilona den Hartog
2. Romy Adegeest
3. Floortje Mackay
4. Yulia van der Lee
Nieuwelingen

1. Martijn de Jong
2. Niels Immerzeel
3. Mike Mailuhu
4. Mels Kuiper
Junioren

1. Eelke van der Horst
2. Brian van Baak
3. Mark Scholman

De kopgroep die het kampioenschap kleur gaf. Voorop sleurt Christiaan de Rijk.
In zijn wiel zit Martijn de Jong en daarachter Marcel van Baak. In vierde positie
rijdt René Immerzeel, maar helaas is van hem slechts een minuscuul
stukje van zijn blauwe helm en een halve witte rechtersok te zien.

Intussen gebeurde er in
het peloton ook het een en
ander. Emiel Borsboom,
die ronden lang op zijn
gemak achterin had gezeten, kwam naar voren om
met Wilfred Veldkamp en
de broers Stöpler een
tegenaanval op te zetten.
Ze kregen Rick van den
Helder, Helmut Eberwijn
en Luck van Vliet mee en
wisten de kopgroep vrij
snel te achterhalen.
Lang bleef de vergrote
kopgroep niet intact, want
Bob, Nick, Emiel en
Wilfred denderden door.
Ze vormden al snel een
nieuwe kopgroep. “Twee
broers en twee neven”,
liet microfonist Cees
Streng ons enthousiast
weten.

De eindsprint in de A-klasse.
Emiel Borsboom blijft Nick Stöpler voor.

Christiaan de Rijk wist toen dat zijn kans
op een derde achtereenvolgend kampioenschap verkeken was. Hij was de
smaakmaker van de wedstrijd geweest,
had alles gegeven, maar nu was de pijp
leeg. Hij staakte de strijd enkele ronden
voor het einde.
In de laatste ronde bleek dat de vier op
kop ook niet meer zo fris waren. Emiel
versloeg Nick in een eindsprint waar Bob
zich niet meer in mengde en waarvoor
Wilfred iets eerder al had gepast.
Tijdens die sprint was de huldiging van
de andere categorieën al in volle gang.
Martijn de Jong zag zijn dappere meegaan in de kopgroep die de wedstrijd
kleur had gegeven beloond met het kampioenschap van de nieuwelingen. Hij
hoefde er niet voor te sprinten. Dat
moesten Marcel van Baak en René
Immerzeel wel in de B-klasse. Zij hadDe eindsprint in de B-klasse. den immers met z’n tweeën in die kopMarcel van Baak veslaat groep gezeten. Marcel won de sprint.
René Immerzeel. Ook om het juniorenkampioenschap
moest worden gesprint. Schouder aan
schouder gingen Eelke van der Horst en

Jeugd Cat 1+2

1. Anniek van den Broek
2. Eline van Rooijen
3. Tom van der Sluis
4. Saskia den Ouden
Jeugd Cat 3+4

1. Julia Boschker
2. Tom van Merkerk
3. Melanie van Putten
4. Xavier van Kappel
5. Brian Kok
6. Nicole van de Vorst
Jeugd Cat 5+6+7

1. Olaf Remmerswaal
2. David Hockx
3. Jasper Warnaar
4. Rachelle van Kappel
5. Quinten van Kappel
6. Joey van den Broek
7. Bas Helking
De drie jeugdkampioenen
samen met twee
toekomstige rondemissen

Brian van Baak hun laatste ronde in, maar een ronde later won Eelke met vele lengten voorsprong.
Bij de vrouwen kon Ilona den Hartog rustig als kampioene over de streep komen,
omdat haar concurrentes niet meer in dezelfde ronde zaten. Ze was daarmee duidelijk de sterkste.
Het was een mooi kampioenschap waarin op het scherpst van de snede werd
gestreden. En net als in de jaren ervoor was het een mooie zomeravond. Hoe krijgt
de organisatie dat telkens weer voor elkaar.
Eerder op de avond had de jeugd om de clubtitels gestreden. Bij de jongsten maakten twee meisjes de dienst uit. Anniek van den Broek en Eline van Rooijen reden een
tijdje wiel aan wiel. Uiteindelijk wist Anniek een beslissend gaatje te slaan en solo
over de streep te komen.
Dat deed Julia Boschker in de middelste categorie ook. Ze was oppermachtig. Ze was
al een minuut binnen, toen Tom van Merkerk in een felle eindsprint om de tweede
plaats Melanie van Putten nipt wist te verslaan.
Bij de oudste jeugd werd fel gestreden. Dat hebben we wel eens anders gezien.
Ondanks de strijd bleven de kanshebbers tot het eind bij elkaar. Olaf Remmerswaal
won de eindsprint met overmacht. Hij had meerdere lengten voorsprong op een
duidelijk teleurgestelde David Hockx.
Willem van Groenestijn
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