Verslag wielerwedstijd in Meer 11 oktober 2014.
Dit jaar zijn we met 19 Dreefse trappers gestart, om beter te doen dan onze twee 2e plaatsen van de
afgelopen edities van het club kampioenschap van Hoogstraten.
In de eerste wedstrijd van 13u30 startten : Cindy, An, Jennie, Mieke, Dre, Jack, Toon, Luc, Louis, Jos
en Hennie.
In de loop van de ochtend zag het weer er nog redelijk goed uit. Jammer genoeg begon het voor de
start van de eerste wedstrijd te regenen en werd het gedurende de wedstrijden alleen maar slechter.
Alle Dreefse trappers hebben de eerste wedstrijd volledig uit kunnen rijden, wat een prestatie op
zich is, en ook erg goede resultaten behaald. We hebben dit jaar niet afwachtend gereden maar ook
regelmatig getracht weg te springen uit het peloton, met succes.
Net als vorig jaar was het volledige dames podium voor ons en was Jos de winnaar van deze
wedstrijd. Een knappe prestatie in dit hondenweer.

Voor de wedstrijd van 15u00 verschenen aan de start : Jan, Danny, Koen, Rob, Corne, Toine, Frank en
Ruud. We wilden proberen met meer Dreefse trappers dan vorig jaar deze wedstrijd volledig uit te
rijden door als ploeg achter het peloton te blijven rijden. Helaas was de afstand tussen ons en het
peloton na 6 van de 10 ronden te groot geworden en moesten we de wedstrijd verlaten.

Enkel Danny heeft de wedstrijd volledig uitgereden. Wat een zoen en de aanmoedigingen van het
vrouwtje voor de wedstrijd niet kan doen !

Na de wedstrijd snel naar Jan en Jé voor de uitslag en het klassement van de wielerclubs. We zijn
weer tweede geworden, maar de achterstand in punten is gehalveerd in vergelijking met vorig jaar.
Dus we zijn op de goede weg. Als Frans geen contract breuk had gepleegd en we nog een paar extra
deelnemers hadden van de Dreefse trappers, dan …. wie weet ….

Alvast een oproep aan de Dreefse trappers om volgend jaar met nog meer deelnemers present te
zijn. Op Frans zullen we volgend jaar ook niet moeten rekenen:

Bij deze willen we Jan en Jé en de organisatie weer bedanken voor het organiseren van deze
prachtige wedstrijd en de ontvangst na de wedstrijd.

Helaas lopen er op dit soort dagen ook gauwdieven rond en is de dag voor Corné in mineur
afgesloten. Zijn fiets is gestolen. Als iemand deze fiets ergens ziet vernemen we dat graag. Hopelijk
komt zijn fiets weer terecht.

Klik hier voor meer foto’s van de wedstrijd dag.

