Uitslag Heamielronde van Bolsward, verreden donderdag 22 juni 2006.
Amateurs A/B
1. Arjan Bos

Bolsward

2. Jurjen Sweering Sneek
3. Tonnie Teuben De Knipe
4. Thomas Wobma Bolsward
5. Gerwin van Dam Leeuwarden
6. Ron Houtop

Wervershoof

7. Jan de Jager

Terband

8. Richard Mulder Den Helder
9. Marco Bos

Bolsward

10. Geert Bongers

Groningen

Vandaag was het de beurt aan de ‘mooiste’stad van Friesland om de heamielronde te houden.
Speciale gast deze dag was Aart Vierhouten die de dag ervoor de zeer enerverende maar tevens ook chaotische
Noord Noord Nederland had gewonnen. Eigenlijk was dat een trieste koers met maar 85 startende renners. o.a
waren de renners diverse malen de weg kwijt. Voordeel in Bolsward dat dit hier niet zo gebeuren.
Een 65 man stonden in Bolsward aan de start en nadat Vierhouten de bel had geluid voor 2 opwarm ronden achter
hem aan kon nogmaals gebeld worden voor de real start.
Het werd een leuk rondje met weer veel publiek langs de kanten ondanks het voetbal.

Halfweg koers was het de grote man van de avond Jurjen Sweering die ten aanval trok met in zijn kielzog 3 andere
renners waaronder plaatselijk favoriet Wobma.
Zij hadden rondenlang de leiding de voorsprong bedroeg eigenlijk nooit meer als 30 seconden.
Maar in de achtergrond hadden inmiddels weer 7 renners het hazenpad gekozen waaronder Teuben en de Bos
Brothers, het duurde even voordat deze aansluiting hadden gevonden bij de eerste 4 in de wedstrijd, nu waren er 10
aan de leiding. Een man had het net bij kunnen benen.
6 a 7 ronden voor het einde werd het peloton uit de wedstrijd gehaald en geklaseerd om een zo eerlijk mogelijke
koers te krijgen van de eerste 10..
En 3 ronden voor het einde ging de grote animator van deze avond wederom ervandoor Jurjen Sweering, [hij was
bijna niet te houden] nadat hij een redelijk gaatje had geslagen was het een van de Bos brothers die in de
achtervolging ging en na korte tijd deze achterhaalde.
Maar met 2 ronden voor het einde ging Bos al met de armen de lucht in, zou hij vast oefenen voor de
eindoverwinning.
Maar de laatste sprint kon nog even de spanning worden opgedreven door microfonist Egbert Lagro……. Wie was het

ja Arjan Bos die het nipt haalde voor Jurjen Sweering voor Tonnie Teuben die het haalde voor de volgende groep.
Nadat de gebruikelijke foto’s en kussen werden uitgewisseld en felicitatie’s van Vierhouten aan de eerste 3 werden
gegeven kon een ieder weer tevreden huiswaarts keren.
Verslag door Piet Aardema
Wielervereniging SNITS

