
Wedstrijd/Plaats: Omloop van het gewone Volk te Folsgare 

Datum: 03-07-2004 

 

 
A-Klasse 

 
I.v.m. weersomstandigheden geen uitslag. Zie het verslag 

 

 
B-Klasse 

 
Plaats Naam Woonplaats 

1 Alfred Visser Leeuwarden  

2 Gerard Brouwer  Bolsward  

3 Erik v/d Beek  Bolsward  

4 Marco Lubbers  IJlst  

5 Jan Metselaar  Den Oever  

6 Johan Hoekstra  Hardegarijp  

7 Laurens de Neef  Wittelte  

 

Verslag 

Omloop van het gewone Volk te Folsgare 

 

Op zaterdag 3 juli 2004 werd de wielerronde “Omloop van het gewone volk” in Folsgare weer verreden. De 

start was om 19.00 uur en er werd gereden in 2 klassen: de A-klasse en de B-klasse. De A’s moesten 

aanvankelijk 70 km en de B’s 56 km. Op het 7 kilometer grote parcours waaide het erg hard met een kracht 

van 5-6. De wedstrijd werd georganiseerd door de Wielervereniging Snits en de fanatieke activiteiten 

commissie Folsgare. De wedstrijd was goed georganiseerd, overal op de bochten stonden 

verkeersbegeleiders. 

 

A-klasse: 

Door de harde wind werd het in beide klassen een harde wedstrijd. Na een aantal ronden gingen Peter de 

Vries (Heerenveen) en Thomas Wobma (Bolsward) aan de haal. Op een gegeven moment kwam er echter 

een kopgroep van 4 man. Daar bij opnieuw Peter de Vries en Thomas Wobma, de andere 2 waren Marco 

Bos uit Bolsward en Marcel de Koning uit Hippolytushoef. Zij pakten een behoorlijke voorsprong en leken 

uit te maken wie er zou gaan winnen. Maar toen begon het erg te onweren met een ontzettende harde wind 

en regen en zelfs hagel. De jury besloot de wedstrijd te staken. Zo was er geen winnaar bij de A-klasse. 

 

B-klasse: 

Ook bij deze wedstrijd lag het peloton al gauw uit elkaar. Er waren vele ontsnappingen, o.a. van Jurjen 

Sweering, maar nooit langer dan een ronde. Toen het begon te onweren werd besloten dat de B’s aan hun 

laatste ronde bezig waren. In de regen ging er een groepje van 5 man er vandoor. Bij de finish op de 

scherprechter van het parcours, het viaduct van Folsgare, was Alfred Visser de sterkste, hij won ook al 

afgelopen zondag de wedstrijd in Noordwolde, voor Gerard Brouwer en Erik v/d Beek. Johan Hoekstra won 

de sprint van het peloton. 

 

 

Wielervereniging SNITS 

 


