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Wedstrijd Gskin Wallonia Cup, Cuesmes
Regen, regen en nog eens regen. De wedstrijd in Cuesmes beloofde een echt modderfeest
te worden. Ik moest op de laatste rij starten voor de zoveelste keer maar ik had een heel
goede start en kon direct 10 plaatsen goed maken.
In de eerste ronde was het vooral voorzichtig doorkomen want ik had in deze natte
omstandigheden het parcours niet meer gereden op voorhand. In de eerste ronde kwam ik
door als 15e en kon in de tweede ronde samen met nog een iemand een plaats opschuiven.
Ook in de derde ronde kon ik nog een plaats opschuiven en in de laatste ronde was ik nog
op weg naar een 12e plaats maar mijn ketting viel nog af en moest ik tevreden stellen met
een 13e plaats.
Ik ben wel heel blij met dit resultaat en het gaat ook elke week beter.
Volgde week ga ik op een andere weg want dan start ik een marathon wedstrijd
in Houffalize.
Sander

Wedstrijd Havelte
Zondag was er wedstrijd in Havelte, een snel parcour wat er goed bij lag. Ik pakte kopstart
en reed de hele tijd met een groepje van 6 man. Helaas kreeg ik op m`n hardtail last van
m`n rug door de kleine hobbels. Dus even van het gas af en daarna weer door. Ik wist een
mooie 3de plek binnen te slepen!!
Scott

Wedstrijd Argovia Cup Lostdorf, Zwitserland
In de Argovia Cup in Lostdorf was het weer schaars. Het regende het hele weekend.
Het was voor iedereen duidelijk dat er een moddergevecht zou komen.

Met de juiste versnelling ben ik na het startsein aan de wedstrijd begonnen.
Na de eerste beklimming was ik zesde in de eerste afdaling.
In de eerste ronde werkte ik me van de zesde naar de topgroep omhoog. Ik bleef in deze
groep tot Maximilian Brandl aanviel. De Duitsers konden een paar meter goed maken.
Maar in de voorlaatste ronde kwam ik weer dicht bij hem in de buurt en reed hem meteen
voorbij zonder echt aan te vallen. Plotseling had ik een klein voordeel. In de laatste ronde
dacht ik dat ik ging winnen. Maar enige tijd daarvoor regende het weer hevig en werd de
ronde nog gladder. In het midden van de ronde stortte ik vrij hard neer en moest ik mijn
stuur afstellen en Maximiliaan kwam terug naar me toe.
Dus kwam het tot een sprintbeslissing waarbij ik de tweede moest trekken.
Martin

Joppe eindigde 26ste in deze modderige wedstrijd.
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