Omloop te Folsgare
Criterium over 56/70 kilometer
Datum: Vrijdag 20 augustus 2010
A:
1. Marcel de Koning - Hippolytushoef
2. Arjan de Heer - Julianadorp
3. Arjen Bos - Bolsward
4. Eljakim vd Sande - Munnekeburen
5. Jan Hekman - Norg
6. Rob Bonting - Eelde
7. Gert de Veen - Zuidbroek
8. Marcel Weinans - Roden
B:
1. Atze Hospes - Hemelum
2. Ron Smits - Langelille
3. Egon Nanninga - Lelystad
4. Jorjan Jorritsma - Appelscha
5. Roel Kerkhof - Groningen
6. Manuel v Tinelen - Baars
7. Pieter Willem de Haan - Heerenveen
8. Dennis Haanstra - Sneek

Omloop van het gewone volk,
Op vrijdag 20 augustus werd er stipt om half 7 gestart door de A-renners op enkele minuten
gevolgd door het B-peloton. Het weer was uitstekend. Door wegwerkzaamheden in het
oorspronkelijke parcours werd het een rondje linksom. De weg achterop het parcours was
smal en werd in de tweede ronde voor het B-peloton te veel. Een valpartij zorgde voor de
nodige opschudding binnen het peloton en kleerscheuren bij de verschillende renners. Een
klein deel van de slachtoffers van deze valpartij wisten na een achtervolging aan te sluiten bij
het peloton. Er waren weinig ontsnappingen die echt naam mocht hebben dus werd er na 6
rondes afgesprint. De sprint bij de B-renners werd gewonnen door Atze Hospes als tweede
volgde Ron Smits en als derde eindigde Egon Nanninga.
Namens WV Snits werd Dennis Haanstra 8e.
Bij de A-renners werd stevig door gereden en bleek het, na lang op kop sleuren, voor Tim
van der Meer net 1 ronde te ver te zijn. Tijdens de koers waren er verschillende
ontsnappingen en bleek er een stand te houden tot de finish. Eerste werd Marcel de Koning,
Arjan de Heer werd tweede en Arjan Bos tekende voor de derde plaats.
De uitslag van de wedstrijd in Folsgare is hier te vinden. Foto's zijn gemaakt
door www.numberseven.nl en www.fotojan.info.

