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Van de redactie 
In deze nieuwsbrief verslagen van de Fitacc 
competitie, de verrichtingen van Roelof Jonkers in 
de Zomeravondcompetitie en een verslag van een 
nat ‘Limburgs Mooiste’.   
 
Fitacc Competitie 

Hein Ras wint na goed teamwork 
Jurie Hessel Bakker en Hein Ras uit de wind 
houden, de rest stopt af en rijdt gaten dicht. Dat 
waren de afspraken die de Urker wielrenners 
dinsdag met elkaar maakten, toen ze aan de 
tweede wedstrijd van de Fitacc Zomeravond-
competitie begonnen. Het bleek goud waard, 
want Hein Ras kwam als eerste over de finish. 

 
De weersomstandigheden waren prima, met een 
schuin briesje over het parcours. Ongeveer dertig 
renners deden mee, waaronder twee dames. Het 
was de tweede wedstrijd uit een reeks van vier, 
bedoeld voor wielrenners uit de regio met weinig 
of geen wedstrijdervaring, die eens willen ruiken 
aan het rijden van wielerwedstrijden. 
 
Tactiek 

Omdat de punten de vorige keer in Emmeloord 
waren gebleven, waren de renners van Wieler-  
 

vereniging Urk gebrand op de winst. Voor de wedstrijd 
werden afspraken gemaakt over de te volgend tactiek. 
Jurie Hessel Bakker en Hein Ras zouden uit de wind 
worden gehouden en de overige renners zouden 
afstoppen en de gaten dicht rijden. Deze tactiek pakte 
goed uit. Jelle Jonkers en Jan Riekelt van Veen 
verrichten uitstekend werk en wisten het peloton bij 
elkaar te houden. Jurie Hessel Bakker won de 
tussensprint voor Jo Geelhoed en Hein Ras kwam als 
eerste in de massasprint over de meet. Nick Vreeswijk 
uit Zwolle werd tweede, de jong Peter Drogenlag uit 
Wezep werd knap derde. 

 
Grote afwezige Thijs Straatsma raakte zijn koppositie 
kwijt in de algemene ranglijst. Jo Geelhoed is de 
nieuwe leider in de Fitacc Competitie.  
 

De volgende wedstrijd is op woensdag 4 juni op 

industrieterrein de Munt II en inschrijven kan 
vanaf zeven uur. 
 
Uitslag: 

 Uitslag    Stand  

1 Hein Ras 15 2 1 Jo Geelhoed 24 

2 Nick Vreeswijk 12   2 Thijs Straatsma 20 

3 Peter Drogenlag 10 1 3 Jan van Faassen 19 

4 Jan Messa 9 1 4 Hein Ras 17 

5 Arno Schaafsma 8   5 Jurie Hessel Bakker 15 

6 Pieter van Lipzig 7   6 Arno Schaafsma 15 

7 Jan van Faassen 6   7 Rene Korteweg 13 

8 Martin Vermue 5 3 8 Nick Vreeswijk 12 

9 Jo Geelhoed 4 4 9 Peter Drogenlag 11 

10 Rene Korteweg 3  10 Jan Messa 10 

Redactieleden gezocht!!! 
Wie wil meehelpen deze nieuwsbrief 
te schrijven. Neem even contact op: 
s.loosman@planet.nl 



 

       

Vanwege het succes van de Fitacc Competitie, 
denkt de organisatie na over een extra wedstrijd. 
Dit wordt waarschijnlijk een tijdrit die ergens de 
polder verreden gaat worden. Meer informatie 
over deze extra wedstrijd, wordt via de website 
bekend gemaakt. 
 

Limburgs Mooiste: Nat en vies 
Ondanks de slechte weersvoorspellingen waren 
toch een aantal fanatieke fietsers naar Limburg 
afgereisd om de prachtige tocht te fietsen. 
Fietsen in Limburg is altijd weer een hele bele-
fenis. Dat begint al met het feit dat je erg vroeg 
je bed uit moet. Om 5 uur ’s morgen bij Eef voor 
de deur verzamelen. Daarna op aanwijzing van de 
Tomtom van Eppo op weg naar Limburg. Of het 
aan de Tomtom van Eppo lag of aan Eppo zelf, is 
niet bekend. Maar Landgraaf is toch een heel an-
dere kant op. Eef heeft de Tomtom tussen de 
oren zitten en navigeert naar Landgraaf. En dat 
het een hele goede Tomtom is, zal later blijken… 
Onderweg veel discussie over het weer. Alle 
deskundigen worden erbij gehaald en iedereen is 
het er over eens: Het mag dan overal regenen, in 
Limburg is het droog!  
Op Steven Loosman na gaan alle renners de 100 
km geel en blauw doen. 2 prachtige routes door 
het Limburgse landschap, met stevig klimwerk: 
De Keutenberg en de Cauberg. Steven Loosman 
ging op de ATB van start voor 70km Off-road. 
 
100km 

Bij de start regende het, de wegen zijn nat en 
vies. Na een tijdje stopt het met regenen, maar 
de wegen drogen niet snel op. Al gauw krijgen 
sommige renners problemen met schakelen. ’s 
Middags begon het weer opnieuw te regenen. 
Johannes van de Wereld ziet voor het eerst van 
zijn leven bulten waar je overeen kan fietsen. 
Voor aanvang van de tocht zou hij de oudjes wel 
even fietsles geven. ’s Middags moest hij toe-
geven dat die oudjes nog best hard kunnen 
rijden. Die oudjes overigens werden door twee 
jongedames over de hoogste cols geholpen. Vanaf 
een uur komen alle renners binnendruppelen. 
 
70km ATB 

Door de regen was het ATB parcour erg zwaar 
geworden. Vooral de beklimmingen van de 
Gulpenerberg en de Kameric waren erg zwaar. De 
paden lopen bijna steil de heuvel op en waren 
door de regen erg slecht begaanbaar. De ATB-ers 
die ’s middags over de finish kwamen, waren 
bedekt met een dikke laag Limburgse modder. Bij 
de afspuitplek en bij de douches stond een lange 
rij ATB-ers. 

Terugweg 
Op de terugweg moesten we nog even een fiets 
ophalen in Nijmegen. “Weet je waar je zijn moet?” 
Vroeg Jan Riekelt, we hebben geen stratenboek of 
Tomtom bij ons. “Dat hebben we niet nodig” zegt Eef. 
“Ik kijk wel even op de plattegrond als we Nijmegen 
inrijden”. Iedereen dacht er het zijne over, dat wordt 
de hele avond zoeken en misrijden. Maar na een korte 
blik op de stadsplattegrond, reed Eef zonder één keer 
verkeerd te rijden naar de bewuste straat in de 
binnenstad van Nijmegen! 
Om half negen waren we weer thuis en kon Eef nog 
naar de Chinees. 
 

WV Urk renners presteren goed in 
wedstrijden 
Onze renners Roelof Jonkers en Hein Ras zijn de 
laatste tijd behoorlijk op dreef in de KNWU-
wedstrijden in de regio. 7 mei j.l. waren beiden 
present in de zomeravondcompetitie wedstrijd in 
Zwolle. Er werd behoorlijk hard gereden en even 
dreigde het B-peloton de A-renners in te halen, maar 
door ingrijpen van de jury werden beide groepen uit 
elkaar gehouden. Diverse ontsnappingen werden 
terug gepakt en leek de wedstrijd op een massasprint 
uit te lopen. Roelof Jonkers die ongetwijfeld even aan 
de woorden van Henk Lubberding heeft gedacht 
(opletten, zodat je altijd weet wie er weg is), zag vlak 
voor de finish iemand voor zich rijden. “Ik dacht dat ik 
hem op zak had” hijgde Roelof na afloop, “maar er 
reed nog iemand voor.” Roelof Jonkers eindigde als 
tweede achter Wim de Lange uit IJsselmuiden. Hein 
Ras Finishte in het peloton. 

 
Districtskampioenschappen 

Maandag 12 mei j.l. werden de jaarlijkse districts-
kampioenschappen van district midden gehouden in 
Wijk bij Duurstede. Gereden werd op een parcour van 
5 km, waarvan 3 km over een dijkje. De weers-
omstandigheden waren perfect. Op de dijk hadden de 
renners de wind mee, waardoor er snoeihard werd  
 



 

       

 
gereden. Iedere ronde bereikte de teller snel-
heden rond de 55 km per uur. Roelof Jonkers was 
voortdurend voorin te vinden en heeft een paar 
keer geprobeerd om met een groepje renners 
weg te rijden. Vlak voor de finish probeerde 
Roelof in een laatste ultieme poging weg te de-
marreren, maar werd hij ingesloten door een paar 
andere renners. Het eindresultaat: een achtste 
plek, wat in deze wedstrijd een uitstekend 
resultaat is. 
 
Oosterwolde 

Woensdag 14 mei j.l. stond de zomeravond-
competitie wedstrijd in Oosterwolde op het pro-
gramma. 

 
Vanaf de start werd er direct behoorlijk door-
gereden. Door diverse renners werd geprobeerd 
om weg te komen of alleen of met een groepje, 
echter door het mooie weer en het parcours met 
lange rechte stukken was het onmogelijk om weg 
te komen. Alles ging regelmatig op een lint. De 
klassementsrenners hielden elkaar nauwlettend in 
de gaten en gaven elkaar weinig ruimte. “Voor 
mij was het belangrijk om in de tussensprints 
punten te pakken. De eerste sprint moest ik van 
ver aangaan, maar ik had superbenen en haalde 
de eerste 3 punten binnen”, aldus Roelof. Ook in 
de tweede tussensprint zat hij er weer dicht bij en 
scoorde 2 punten.  
 
Valpartij 

In de voorlaatste ronde vond er een ernstige 
valpartij achter in het B-peloton plaats. Hier 
waren een groot aantal renners bij betrokken. In 
de eindsprint van het overgebleven deel van het 
B-peloton ging Roelof als eerste over de streep. 
Hein finishte als achtste. Door de valpartij werd 
de wedstrijd van het A-peloton stil gelegd en 
gestopt, omdat er een ambulance op het parcour 
moest.  

Uiteindelijk heeft de jury van dienst besloten geen 
uitslag op te maken in zowel de A- als de B-klasse en 
de dagprijzen werden verdeeld op basis van de 
verdiende punten in de tussensprints. 
Dat is erg zuur voor Roelof, die de laatste tijd in een 
uitstekende vorm verkeert en die met deze uitslag 
zeker een paar plekken op de ranglijst kan stijgen. 
 
Tussenstand B-klasse: 
1  Wim Engel  Staphorst 38 
2 Roelof Jonkers Urk  26 
3 Martijn van de Belt IJsselmuiden 23 
4 Xandrijn Bakker Zwolle  18 
5 Arjan Groeneveld Nieuw-Leusen 17 
6 Peter van der Weert Staphorst 11 
7 Emiel Dolfsma Kampen 11 
8 Wim de Lange IJsselmuiden 11 
9 Roelof Compagner Staphorst 9 
10 Sander Pluim           Zwolle   7 
 

Derde ‘Omloop van Urk’, 25 juni a.s. 
Op 25 juni a.s. staat de derde omloop van Urk weer 
op het programma. Om de wedstrijd goed te laten 
verlopen, hebben we minstens 20 vrijwilligers nodig. 
Van deze 20 zijn er ca. 16 verkeersregelaar. 
Binnenkort wordt er weer een verkeersregelaar 
opleiding gegeven. Dit vindt plaats in sporthal 'De 
Schelp' en duurt ongeveer 3 kwartier. Exacte datum 
en tijd volgen nog. Hierbij een dringend beroep om je 
op te geven als vrijwilliger bij S. Loosman, 
s.loosman@planet.nl, zodat we van deze wedstrijd 
weer een succes kunnen maken. We hebben mensen 
nodig voor parcour-beveiliging, op- en afbouw, hek-
ken neerzetten en bij de inschrijving. 
 

Vrijwilligers gezocht!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Het organiseren van de activiteiten vraagt veel tijd en 
aandacht. Dat komt nu op de schouders terecht van 
enkele mensen. Hierbij roepen wij onze leden op om 
te helpen met het organiseren van deze activiteiten!!!! 
Neem voor meer informatie contact op met: 
Eef Coenen (evertcoenen@home.nl) of  
S. Loosman (s.loosman@planet.nl). 

 


