
In Memoriam Willem Visser + Jeugdtijdrit te 
Sneek 26-6-2011 
Vanmiddag werd er door de jeugdleden van WV Snits gestreden om een snelle tijd neer te zetten op de 
wielerbaan. Hun tijdrit ging over twee ronden 2.6 km. Allen hebben erg goed hun best gedaan en kwamen 
daarom ook uitgewoond over de finish. De snelste tijdrijder was Jelmer Koning uit Sneek. Hij mocht daarom 
ook de hoogste trede beklimmen. Aan zijn zij stonden Jeppe Piersma en Sven v/d Burg. Beiden ook uit 
Sneek. Het was ditmaal daarom ook een echt Sneek onderonsje. 

Tijdrit voor de jeugd van WV Snits op 26-06-2011 Willem Visser memoriam.. 
Deze is verreden onder geweldige weers omstandigheden met een ligt briesje uit westelijke richting. 
hopelijk vond iedereen het leuk!! 
Een ieder heeft een basis tijd neergezet over twee rondjes zodat we de volgede keer een richttijd hebben 
om te verbeteren. 
De toon is gezet!!! ben trots op de deelnemers(sters). 
 
rugnr 101 Lana Krahenbuhl tussentijd 2,50,82 eindtijd 5,44,05 7 
102 Jurre Koning 2,40,67 5,23,07 5 
103 Sven vd Burg 2,57,30 5,11,33 3 
104 Merel Ykema 2,25,41 5,11,61 4 
105 Manon vd Burg 2,33,59 5,27,11 6 
106 Jelmer Koning 2,11,05 4,24,38 1  
107 Janco Lukkes nb 5,45,35 8 
108 Jeppe Piersma 2,20,87 4,45,36 2 
 
Goed gedaan allemaal......MAAR volgende keer beter...;) 
 
groeten julllie begeleider Chris 

Foto's van Numberseven zijn HIER te vinden. 

Om 15.00 uur ging de in Memorium Willem Visser van start evenals het NK in Ootmarssum. Als eerste 
vertrok Guillaume, de kleinzoon van Willem Visser. Vervolgens vertrok het A en B peloton tegelijk. Bij beide 
klasses waren er veel vluchters. Echter kon niemand wegblijven. Tot op het laatste moment Lieuwe Palstra 
formidaal een solo maakte. Hij bleef alles en iedereen voor en kwam als eerste bij de A's over de meet. 
Vervolgens was er nog een sprint voor de 2e en 3e plaats. Johan Bouma kon hierbij voor Dennis Haanstra 
blijven. 

Bij de B's kwam Wibo Reen in de massasprint als eerste over de meet. Hij werd gevolg door Tonny Teuben 
en Patrick Steehouwer. 

Foto's van Numberseven zijn HIER te vinden. 

Selectie foto's 

Een selectie van de foto''s staat hieronder: 

http://www.numberseven.nl/Wielrennen-1/2011/Jeugd-Tijdrit-WV-Snits/17746172_RkfDHf#1354951862_QXRKVJV
http://www.numberseven.nl/Wielrennen-1/2011/in-memorium-Willem-Visser/17747970_8mhFTh#1355099358_55hTDLs


 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


