18-19 september 2015

12e DBR & Wielerronde van Ameide

PERSBERICHT 12e WIELERRONDE AMEIDE
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 september organiseert Stichting Wielerronde Ameide alweer voor de 12e keer resp.
een Dikke Banden Race (DBR) en Wielerronde in Ameide.
Ook dit jaar is er weer een mooi programma opgesteld en zijn er weer voldoende sponsors bereid gevonden een
bijdrage te leveren aan dit sportieve evenement.
Op vrijdagavond wordt afgetrapt met de Dikke Banden Race voor basisschooljeugd. Basisschoolkinderen uit
Ameide en omgeving kunnen meedoen als ze in 2003 – 2008 geboren zijn. Ze doen mee op hun eigen fiets (geen
racefiets). De organisatie stelt helmen beschikbaar en de kinderen krijgen een shirt en tasje met leuke inhoud. De
winnaars krijgen een uitnodiging voor het Nederlands Kampionschap DBR!
Medewerkers van Zederik in Beweging zijn aanwezig en promoten ook het project “Water drinken is gezond”
(van Dienst Gezondheid en Jeugd). Ook hiervoor krijgen alle deelnemers een leuk aandenken.
Inschrijven is mogelijk vooraf bij 12Cycle of van 18.00-18.30u bij de start op de Prinsengracht.
Op zaterdag is het de beurt aan de wielrenners.
Er zal gereden worden door de Nieuwelingen, 14-16-jarigen. Zij starten om 13.00u. voor 44km. De jongens van
RC Jan van Arckel (JvA) rijden in deze wedstrijd nog een wedstrijd onderling, nl. clubkampioenschap. Hiervoor
komen o.a. Noah de Groot (Ottoland), Jelle Scherpenzeel (Langerak) en Stefan Verhoeff (Groot-Ammers) in
aanmerking. Zij reden onlangs ook zeer sterk in de Ronde van Nieuwpoort, dus maken ook goede kans om in
Ameide voorin te eindigen.
Vervolgens is het om 14.15u. de beurt aan de Heren Amateurs – Sportklasse – Junioren. Zij rijden 66km.
Hierin rijden de Junioren van JvA hun clubkampioenschap.
Naast Ameidenaar Bart Streefkerk staan er veel regionale deelnemers aan het vertrek; o.a. Jan Bassa
(Noordeloos), Harmen Brandwijk (Bleskensgraaf), Daan Burggraaf (Groot-Ammers), Dennis en Youri Deelen
(Bergambacht), Jens van den Dool (Hoogblokland), Jasper de Groot (Bergambacht), Martijn de Groot
(Gorinchem), Mike van der Ham (Lexmond), Teus de Jong (Sleeuwijk), Geert Minkema (Schoonhoven), Xander
Moerman (Vianen), Bart Nap (Lopik), Dani Slimmens (Gorinchem), Jarri Stravers (Groot-Ammers) en Anne-Jan
Stuy (Hei- & Boeicop). Aangevuld met vele andere deelnemers uit het hele land belooft dit een groot gezelschap
te worden, waarbij de organisatie uitkijkt naar een mooie wedstrijd.
Mooie wedstrijden worden ook verwacht bij de regiorecreanten die in 2 klasses kunnen rijden. De B-recreanten
starten om 16.00u. voor 30km. Hierbij kunnen ook inwoners met een racefiets deelnemen. De A-recreanten
strijden om het klassement van de JvA-zomercompetitie. Start 16.45u., 35km. Hierin leidt Mark Vonk uit
Hoogblokland met 131 punten, voor Theo Honkoop (Sliedrecht, 120pnt.) en Govert Tukker (Schoonhoven,
117pnt.)
Meer daarover staat op www.janvanarckel.nl.
Als slotstuk rijden de Elite – Amateurs – 2e jaars Junior Dames om 17.45u., zij rijden 60,5km.
Hierin staat een grote groep JvA-dames aan het vertrek. De geel-rood-blauwe brigade zal aangevoerd worden
door Corine van der Zijden uit Tienhoven. Maar ook clublid Jeanne Korevaar uit Groot-Ammers, rijdend voor de
Rabo-Liv formatie, zal zich willen laten zien. Daarnaast veel rensters uit het hele land aan het vertrek.
In het zelfde weekend organiseert St. Jong Termei een feestprogramma met op vrijdag- en zaterdagavond een
feest in een grote tent op het Wesselsveld en zaterdagmiddag een kindermiddag.
Hieronder een overzicht van het programma:
Vrijdag 18 september:
18.00–18.30u. Inschrijven bij start / finish of vooraf (tot 16u.) bij 12Cycle
18.30u.
Start cat. 1 (geboren in 2007 en 2008)
18.50u.
Start cat. 2 (geboren in 2005 en 2006)
19.15u.
Start cat. 3 (geboren in 2003 en 2004)
Zaterdag 19 september:
Wij organiseren onze wedstrijden i.s.m. R.C. Jan van Arckel en de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU)
en hebben vergunning van Gemeente Zederik en Politie Zuid-Holland-Zuid
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13.00u.
14.15u.
16.00u.
16.45u.
17.45u.

Nieuwelingen (14-16jr.) *
Heren Amateurs – Sportklasse – Junioren *
Regiorecreanten B + inwoners
Regiorecreanten A
Dames Elite / Beloften / Amateurs / Jun.
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44km. (40 ronden)
66km. (60 ronden) *Clubkampioenschap Jan van Arckel!
30km. (27 ronden)
35km. (32 ronden)
60,5km. (55 ronden)

Info:
W: www.wielerrondeameide.nl
M: 06-23875526
@: rondevanameide@hotmail.com
T: @rondevanameide
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