Uitslag Ronde van Balk, verreden vrijdag 12 mei 2006.
Amateurs A/B
1. Ruud Verdoes

Den Helder

2. Arjan Bos

Bolsward

3. Tonnie Teuben

De Knipe

4. Marc Hulzebos

Den Helder

5. Gerwin van Dam Leeuwarden
6. Ron Smits

Langelille

7. Sjaak Eygenhuizen Leeuwarden
8. Henk Weerman

Wolvega

9. Hendrik Betten

Wolvega

10. Thomas Wobma

Bolsward

Nadat de tenten vorige week waren opgeslagen in thuisbasis Sneek waren de bakens ditmaal verzet naar het mooie
Gaasterland voor het criterium van Balk.
Ongeveer een 80 renners stonden aan de start voor een koers over 60 km. Langs het parcours was het een drukte
van belang, de toeschouwers kregen een mooie koers voorgezet, zeker bij dit lome weer van deze avond.
Een van de renners die lang in de aanval trok was Arjan Bos die bijna de hele koers alleen voorop koerste,
voorsprong bedroeg nooit meer als 30 seconden.
En vele renners hadden de koers al gestaakt omdat het een zware koers was geweest.
Even over halfweg koers maakten diverse renners zich los van het peloton, waaronder Ruud Verdoes die in een
streep naar Bos toesnelde.
Inmiddels was er een groep van 10 renners die achter het duo aanzat, maar zouden ze de twee nog terug krijgen, het
ging er om spannen, wel ..of niet.
Het antwoord was snel gegeven het werd dus niet. De twee voorop gingen strijden om de winst in een sprint met
twee was Verdoes dus de snelse voor Bos, hierachter kon Teuben in een sprint met twee Marc Hulzebos voorop
blijven. Gerwin van Dam kon juist het restant van de groep voor blijven.
Ron Smits won de sprint van de groep.
Het was weer een mooie wedstrijd, en zeker weer vanavond bleek maar weer dat deze wedstrijden in een behoefte
voorzien omdat de deelname weer goed was.
En het was en bleef nog lang gezellig in Balk.
Wielervereniging SNITS

