
Uitslag Omloop van het gewone volk te Folsgare, verreden vrijdag 7 juli 2006.  

Senioren A 

1. Jolle de Vries Maastricht 

2. Eljakim vd Sande Munnikeburen 

3. Eelke ter Steege Zwolle 

4. Tonny Teuben De Knipe 

5. Marco Bos Bolsward 

6. Ron Smits Langelille 

7. Henk Weerman Wolvega 

8. Marco Bergman Groningen 

 

Senioren B 

1. Cees Juffermans Stompwijk 

2. Wilco Spoelman Koudum 

3. Alle Heida Wolvega 

4. Roelof Jonkers Urk 

5. Bas Prins Wieringerwerf 

6. Martijn van Es Stompwijk 

7. Wibo Reen Sneek 

8. Hendrik Betten Wolvega 

 

Wedstrijdverslag Folsgare,  

 

Het blijkt wel dat de site van de Wv Snits druk word bezocht, vele renners hadden de afspraak genoteerd in 

gedachte of zeker in de diverse kalenders. De deelname was weer zeer goed te noemen kwantitatief maar zeker 

ook kwalitatief. Over de 110 renners hadden de tom tom weer richting Folsgare geprogrameerd. 

 

Om klokslag 7 uur konden de renners worden weggeschoten, maar voordat dit gebeurde was er een heugelijk feit 

te vieren. Een gouden kracht van de jury dhr Harm de Vries uit Zwaagwesteinde neemt aan het einde van het 

seizoen afscheid van de jury van de knwu. Maar voor de Wv Snits jury zal hij tot in lengte van dagen present 

blijven. 

 

Maar als blijk van waardering kreeg hij een bos bloemen uit handen van Jurjen Sweering [wv Snits] aangeboden 

met een beeldje met inscriptie. Namens de collega juryleden, renners en vele vrijwilligers die niet in staat zijn 



geweest om je te bedanken langs deze weg nogmaals bedankt en hopen u tot in lengte van dagen als jurylid te 

verwelkomen. 

 

De renners konden om 7 uur het vertrek nemen eerst de a renners kort erna de b renners. Ook was er een 

Amerikaan aan de start verschenen. De publieke opkomst was zeer goed te noemen, over het hele parcours was 

het druk, en zeker bij de finish.  

 

Diverse uitlooppogingen waren aan de orde op deze mooie zomeravond [in het recente verleden was het wel 

anders, toen dreven we langzaam naar het ijsselmeer]. Kortgezegd was het noodweer, nu was het mooi 

koersweer een beetje drukkend, maar dat mocht de pret niet drukken. 

 

Bij de B’s waren Gauke Nijholt met zijn Tnt ploeg present die een trainigstage in en om Thialf hadden belegd, en 

dan paste deze koers mooi in het schema. 

 

En dat bleek op de cauberg van Folsgare [viaduct] moest een lange sprint uitsluitsel geven, het was Juffermans de 

schortracker die won voor Spoelman en Heida. 

 

Bij de A’s was het zelfde probleem veel uitlooppogingen maar niemand kwam weg…… alhoewel 3 man konden 

kort voor de meet net uit de greep van het peloton blijven. De man uit voorheen It Heidenskip en Groningen 

tegenwoordig residentie in Maastricht Jolle de Vries die de sprint met overmacht won. 

 

En na afloop bedankte Gauke Nijholt de organisatie in zijn geheel en benadrukte dat een wedstrijd als deze in een 

behoefte voorziet. 

 

Laagdrempelig in de regio en iedereen was zeer tevreden van organisatie tot renners, waarna iedereen zeer 

tevreden weer huiswaarts kon keren. 

 

En vergeet de volgende afpraak niet een nieuwe wedstrijd in Pingjum een tijdrit. 

De tom tom’s kunnen weer hun werk doen deze wedstrijd is as Woensdag al. 

Voor verdere tijden route’s raadpleeg de snits site 

 

 

Met dank aan Piet Aardema voor het verslag 

Wielervereniging SNITS 


