
Uitslag Open Fries Kampioenschap te 

Goenga 
9 april 2010 

A klasse: 

1. Sander Koomen uit Alkmaar 

2. Ruud Pronk uit Tuitjehorn 

3. Jan Hekman  uit Norg 

B klasse: 

1. Xandrijn Bakker  Zwolle 

2. Marcel Tuinstra  Drachten 

3. Ron Clowting  Middenmeer 

  

Sander Koomen en Xandrijn Bakker Fries Kampioen 2010! 
 
Op vrijdag 9 april werd het Open Fries Kampioenschap Omloop verreden. Deze werd 
traditiegetrouw gehouden in Goenga. Dit was een ronde van 2.5 km. Deze werd 24 keer (60 
km) door de amateurs B verreden en 30 keer (75 km) door amateurs A. De A amateurs 
startte klokslag 18.00 uur. De B amateurs startte 1 minuut later.  
 
Bij de A amateurs werd er vanaf het begin al hard gekoerst. Na enkele mislukte 
ontsnappingspogingen waren het toch vier mannen die vanaf de eerste ronden wegreden 
van het peloton. Dankzij het nodige afstopingswerk van Cycling Sport Groningen wisten de 
mannen al snel een groot gat te slaan. Hierna probeerden er af en toe nog renners van het 
peloton weg te rijden maar dit lukte niet. In de laatste 10 ronden wisten de mannen van 
Olbers & IJlstra het gat met de kopgroep toch nog dicht te rijden. Hierdoor was het peloton 
wel gebroken en maakte de overgebleven 30 man zich klaar voor de massasprint.  
 
Deze sprint werd al van ver aangetrokken en het was Sander Koomen uit Alkmaar die met 
een bandlengte eerste en daarmee ook Fries kampioen bij de A amateurs werd. Ruud Pronk 
uit Tuitjenhorn werd tweede. Deze renner rijdt evenals Sander Koomen voor Olbers & IJlstra, 
de ploeg uit Noord-Holland. Over de derde plek werd nog lang gespeculeerd. Uiteindelijk 
huldigde de organisatie Raymond Bakker, maar volgens Jan Hekman was hij derde. 
Uiteindelijk ging de medaille en de bloemen toch nog naar Jan Hekman. Maar even daarvoor 
was Raymond Bakker al gehuldigd.  
 
Bij de amateurs B werd er vanaf het begin ook hard gereden. Er waren vele demarrages 
waaronder ook WV Snits lid Dennis Haanstra er één van was. De vluchters kwamen niet goed 



weg omdat er door het peloton hard werd gekoerst. Zo kon er niet een kopgroep gevormd 
worden. Regelmatig werd het daarom ook op de kant gegooid. De snelheid werd tot het 
einde goed vast gehouden. Helaas was er na ongeveer een kwartier een valpartij waarbij één 
renner gewond raakte. Deze kon de koers helaas niet uitrijden. Gelukkig was zijn letsel niet 
dusdanig erg om naar het ziekenhuis te gaan en kon hij ter plekke geholpen worden.  
Bij de B amateurs was er een eindsprint die al van ver werd aangetrokken. Xandrijn Bakker 
uit Zwolle kwam als eerste over de meet. Tevens pakte hij hiermee ook de titel Fries 
kampioen 2010. Marcel Tuinstra uit Drachten werd een knappe tweede. Ron Clowting uit 
Middenmeer pakte de derde stek.  
 
De foto’s zijn wederom afkomstig van www.numberseven.nl (1e negen) 
en fotojan.info (laatste vijf). Meer foto's staan op deze twee sites. 

FOTO'S 2010 
Foto's van www.numberseven.nl  

 
 

http://www.numberseven.nl/Wielrennen-1/2010/OFK-Goenga/11778516_B22zC#832052200_2v7LD
http://www.fotojan.info/
http://www.numberseven.nl/Wielrennen-1/2010/OFK-Goenga/11778516_B22zC#832052200_2v7LD


 
 

 
 



 
 



 
 





 
 

 
 





 
 

 
 
 
 
Foto's Fotojan.info 

http://www.infojan.info/


 
 

 
 

 
 



 
 

 
 


