
Uitslag Omloop van Blauwhuis 29-5-2010 

Natte omstandigheden in de omloop van Blauwhuis  

Op zaterdag 29 mei werden tijdens natte omstandigheden de omloop van Blauwhuis verreden. Deze 
werd traditiegetrouw georganiseerd door De WV Snits en de vereniging dorpsbelang Blauwhuis . Deze 
omloop voor A en B renners ging over respectievelijk 73 en 53 kilometer. Vlak voor de wedstrijd begon 
het te regenen waardoor het parcours in de dorpen nogal glad waren. Hier werd dus rustig aan 
gereden.  
 
De A amateurs startte klokslag 19.00 uur.  
Na 1,5 ronden was er een kopgroep van 2 renners. De Motor van dit koppel was de welbekende 
tijdrijder Steven Sloof uit Groningen. Dit duo kreeg in totaal een grote voorsprong. Echter zat het 
peloton ook niet stil en werd er volle bak gereden. Dit resulteerde dat de twee koplopers werden 
teruggepakt.  
Er volgde dus een massasprint met het volgende resultaat: 

1. Bart v.d. Walle - Groningen 

2. Loek Mulder - Groningen 

3. Jos de Laat - Rutten 

4. Jelmer Hoekstra - Beetsterzwaag 

5. Steven Sloof - Groningen 

6. TsjommeOzinga - Heerenveen 

7. RienkNauta - Uitwellingerga 

8. BaukeHylkema - Bakhuizen 

  
De B amateurs startte ongeveer 5 minuten later.  
Gelijk na de start uit het dorp ging WV Snits lid Tim v/d Meer op avontuur. Hij hoopte dat er 
een paar renners mee zouden gaan. Echter was dit niet het geval en liet hij zich vrij snel 
terugpakken. Aan het einde van de koers vormde zich hier een kopgroep van 4 renners. 
Waaronder WV Snitsleden Sybolt Kuipers en opnieuw Tim v/d Meer. Echter werden zij ook 
teruggepakt en liep dit ook uit op een massasprint. Met de volgende uitslag: 

1. Bart de Haan - den Oever 

2. Anne Jan Portijk - Oldeholtpade 

3. Mark Oosterhof - Wolvega 

4. Rein Schiphof - St. Annaparochie 

5. Simon Schram - Wolvega 

6. Jan Brander - Ureterp 

7. Maurice den Heijer - Heerenveen 

8. Roel Kerkhof– Groningen 

 

Foto's 



Foto's van deze wedstrijd staan wederom op www.numberseven.nl . 

 
 

http://www.numberseven.nl/Wielrennen-1/2010/Omloop-Blauwhuis/12355999_ZtZMD#882890301_2HgRm




 
 

 
 



 
 



 
 





 
 

 
 


