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Van de redactie 
Kort na het verschijnen van de eerste editie van 

de nieuwsbrief, komt deze volgende nieuwsbrief. 

Dat komt omdat er veel dingen gebeuren in de 

vereniging. De vereniging leeft en groeit! In deze 

tweede editie een verslag van Roelof Jonkers over 
de districtkampioenschappen en een verslag van 

een prachtige dag in de Limburgse heuvels: 

‘Limburgs Mooiste’.  

  

Districtskampioenschappen Oost 

Groot Agerlo 
Roelof Jonkers heeft meegedaan aan de KNWU 

districtskampioenschappen Oost. Hierbij  zijn 

verslag. 

 
Maandag morgen 28 mei om 9:00 uur was de 

start, dus dat betekende vroeg uit de veren. Ik 

moest namelijk naar Groot Agelo vlak bij 

Ootmarsum. 

Voor de start heb ik eerst even 2 ronden gereden 

om het parcours wat te verkennen en wat warm 

te worden. Bij de start werd ik achteraan geloot, 

als laatste, maar ach wat maakt het uit, je kunt 

niet altijd vooraan staan. Voor de start werd er 

eerst een minuut stilte gehouden voor Guus 

Caarels, “een welbespraakt icoon binnen de 

wielersport” de zaterdag ervoor was hij nog 

intensief betrokken bij de ronde van Rijssen, hij is 

plotseling overleden aan de gevolgen van een 

hartstilstand.  

Daarna werd de bel geluid voor de start, direct na 

de start ben ik naar voren gereden om daar mijn 

plek vast te stellen. 

We reden 10 ronden van ± 6 km over een mooi 

heuvelachtig parcours, in het parcours zat namelijk de 

Zonnenberg, deze is 58,6 meter. Ik had hier nog nooit 

van gehoord. 

Iedere keer dat we naar boven reden probeerden er 

renners weg te komen maar er kon door niemand echt 

een verschil gemaakt worden. Als we weer naar 

beneden reden, ging de snelheid ver boven de 50 en 

kwam alles weer bij elkaar. Het zou dus wel weer 

uitdraaien op een massasprint, in de laatste ronde 

was het zoals gewoonlijk weer vechten om een plek 

voorin. Ik zat goed voorin bij de laatste bocht en wist 

mij bij de eersten te handhaven, maar in de laatste 

meters moest ik even inhouden door een zwieperd 

van een ander en zat er niet meer in dan een 9e plek. 

 

Uitslag Amateurs B: 

1 Betten Hendrik, 2 Wolbrink Jeroen SCHALKHAAR, 3 

Krijgh Edwin KEIJENBORG, 4 Klarenbeek Michel 

DIEREN, 5 Schoonman Ton DALEN, 6 Oosterhof Mark, 

7 Goedings Martijn ARNHEM, 8 Heerde, van Ernst-Jan 

KAMPEN, 9 Jonkers Roelof, Urk 10 Vrieswijk Siebe 
DEVENTER, 11 Weg, van de Klaas, 12 Meilof Jasper 

DEVENTER, 13 Vos, de Sicco ARNHEM, 14 Meeuwsen 

Marcel ELST, 15 Pleijter Gerbert OOSTERWOLDE, 16 

Hooydonk, van Koen 
 

Redactieleden gezocht 
Fietsnieuws zoekt nog steeds 

redactieleden!!! Wie helpt mee 

om deze nieuwsbrief te 

schrijven. In deze editie het 

eerste verslag van onze razende 

reporter terplekke, de Slep, over 

Limburgs Mooiste. 

 

Wielervereniging Urk rijdt Limburgs 
Mooiste 
Zaterdag 02 juni jl. stond LM op de agenda van onze 

vereniging. Positief was dat, in tegenstelling tot de 

AGR, een hele delegatie van onze club deelnam aan 

deze toertocht die ons langs hele mooie stukjes 

Limburg en Belgie voerde. 

Helaas viel deze toertocht samen met de Omloop van 

Flevoland dus moest er een keuze gemaakt worden. 
Een goed begin is het halve werk ging deze zaterdag 

niet op voor ons langste (in lengte) bestuurslid (K.M.)  

Redactieleden gezocht!!! 
Wie wil meehelpen deze nieuwsbrief 

te schrijven. Neem even contact op: 
s.loosman@planet.nl 



 

       

, met veel tumult moest hij door een aantal leden 

gewekt worden! 

Na een voorspoedige reis arriveerden wij 

ruimschoots op tijd in Landgraaf waar unaniem 

besloten werd om een wit volkswagenbusje, voor-

zien van fietsen, te volgen. De redenatie hiervoor 

was dat het aannemelijk was dat deze vroege 

vogels ook deel zouden nemen aan de 17e editie 

van Limburgs Mooiste. 

Wij kregen deels gelijk: ze deden mee maar wis-

ten de weg naar het terrein van Megaland niet! 

Na vrijwel elk straatje van Landgraaf beschijt te 

hebben gedaan kwamen we uiteindelijk na een 

dik half uur toch waar we zijn moesten. 

In tegenstelling tot de AGR was de 

parkeervoorziening perfect geregeld door de 
organisatie. Omkleden, stuurlabels- en 

rugnummers aanbrengen waren de eerste taken 

die ons te wachten stonden. De leden van de Urker 

vereniging splitsten zich vervolgens op in drie 

groepen: 2 leden voor de 150 km (eigenlijk 3…..), 13 

leden voor de 105 km en 5 leden die de 70 km lange 

MTB tocht reden. 

Albert van Veen, broer van Jan Riekelt, reed de oranje 

lus als gast mee met ons. Natuurlijk gebeurde er weer 

veel onderweg en zijn wij na deze tocht weer een 

aantal anekdotes rijker! 

De MTB-ers waren rond half drie aan de finish, na een 

prachtige tocht die de rijders veelal off-road voerde. 

De deelnemers van de 105 km druppelden bijna allen 

vanaf half vier binnen. Eppo, die creatief met cijfers 

bleek te zijn, had van 105 maar 150 gemaakt zodat 

het omkleden iets langer duurde voor een aantal 

leden. 

 
Achteraf waren de MTB-ers toen net goed en wel 

vertrokken omdat ons jeugdtalent (H.R.) pas wilde 

douchen nadat de allerlaatste deelnemers de 

doucheruimte hadden verlaten………. 

Een geselecteerd gezelschap evalueerde deze dag bij 

de plaatselijke chinees al blijft het altijd een raadsel of 

de huidirritaties van J.M. nou van de garnalen 

afkomstig waren of van de Limburgse brandnetels ! 

Al met al kunnen wij terugzien op een zeer geslaagde 

en goed georganiseerde toertocht die zeker voor 

herhaling vatbaar is. 

 


