
Nieuwsberichten 2010 

WENNEKES WINT BIJ DE JUNIOREN 

By Manon Baaijens | april 25th, 2010 | Category: Junioren. 

Robin Wennekes heeft de EPZ Omloop van 

Borsele bij de junioren gewonnen. De renner van WV Eemland won de sprint van een kleine groep 

voor Gert-Jan Bosman (de Peddelaars) en Daan Olivier (District Zuid-West). 

Al na 18 kilometer vormde zich een groep van 14 renners die hun voorsprong snel uitbouwde tot 

1,5 minuut. De voorsprong bleef en op 20 kilometer voor de finish waren het 7 renners die er 

vandoor reden. Daarbij zaten Gert-Jan Bosman, Sam Vanspeybroek, Daan Olievier, Kay Welten, 

Ike Groen, Mike Teunissen en Robin Wennekes. Alleen Danny van Poppel probeerde nog bij de 

kopgroep te komen, maar strande op 20 seconden. In de sprint op de Kuypersdijk was het Robin 

Wennekes die de overwinning pakte in de 27e EPZ Omloop van Borsele.nl 

PREVOT ETAPPE, TROTT WINT 

By Manon Baaijens | april 25th, 2010 | Category: Junior-Vrouwen  

Pauline Ferrand Prevot heeft de 4e etappe van 

de EPZ Omloop van Borsele bij de junior-

vrouwen gewonnen. De Franse won de rit over 

74 kilometer voor de Duitse Monique Klatt en 

Karen Elzing. De drie waren op 20 kilometer er 

vandoor gegaan en hielden op de streep 6 

seconden voorsprong op het peleton. De 

peletonspurt werd ontsiert door een valpartij op 

40 meter voor de finish waar zo‟n 6 renster bij 

waren betrokken. De voornaamste slachtoffers 

waren de Francaises Johanna Defranaux 

en Sandra dos Santos. Zij zijn beiden met de 

ambulance naar het ziekenhuis in Goes 

gebracht. 

De klassementstrui van de Britse Laura Trott kwam niet meer in gevaar. Trott wint de EPZ Omloop 

van Borsele bij de junior-vrouwen voor de Belgische Marlène Wintgens en de Francaise Pauline 

Ferrand Prevot. De eindoverwinning in het puntenklassement ging tevens naar Ferrand Prevot. De 

witte trui voor de beste jongere kwam om de schouders van de Belgische Marlène Wintgens. Het 

ploegenklassement werd gewonnen door de Britse ploeg. 
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KIRSTEN WILD SCOORT HATTRICK 

By Manon Baaijens | april 25th, 2010 | Category: Elite-Vrouwen  

Kirsten Wild heeft voor het derde jaar op rij de 

EPZ Omloop van Borsele gewonnen. De renster 

van Cervelo was de sterkste van een groep van 

16. Tweede werd de Australische Rochelle 

Gilmore en derde haar landgenoot Kirsty Broun. 

Het was lang spannend in de finale, want op 

200 meter voor de finish waren het Nicole 

Cooke, Ellen van Dijk, Liesbethe de Vocht en 

Charlotte Becker die dachten om de 

overwinning te sprinten. De vier hadden op 5 

kilometer voor de finish voorsprong van 30 

seconden. De dames van Cervelo wisten echter 

het gat in de straten van ‟s-Heerenhoek dicht te 

rijden, waarna Kirsten Wild de overwinning pakte. 

Het was vanaf het begin een levendige koers. Al vroeg vormde er zich een groep van 16 renster 

waar ook Marianne Vos, Loes Markerink, Ellen van Dijk en Lucy Martin deel van uitmaakte. Tot de 

laatste 24 kilometer bleef het verschil binnen de minuut door vooral het werk van het Britse 

Nationale Team. Het gat kregen ze echter niet dicht waardoor de 16 om de overwinning gingen 

strijden. 

TROTT WINT OOK DE TIJDRIT 

By Manon Baaijens | april 24th, 2010 | Category: Junior-Vrouwen  

Laura Trott heeft ook de 3e etappe van de EPZ 

Omloop van Borsele gewonnen. De Britse pakte na de winst in de 2e etappe ook de winst in tijdrit 

van 11 kilometer. Trott was 3 seconden sneller dan de Francaise Pauline Prevant Prevot en 31 

seconden op Rebecca Talen. 

Trott staat na de 3 etappe stevig in de rode leiderstrui. Morgen om 11:00 uur start de 4e en laatste 

etappe van de EPZ Omloop van Borsele voor junior-vrouwen met een rit-in-lijn over 72,4 

kilometer. 
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WILD IS ER KLAAR VOOR 

By Manon Baaijens | april 24th, 2010 | Category: Elite-Vrouwen. 

Kirsten Wild won in 2008 en 2009 de EPZ Omloop van Borsele bij de Elite Vrouwen. Ze kan 

vandaag de “triple” scoren en is daar helemaal klaar voor. Marianne Vos, die vanmiddag ook aan 

de start staat, deed dit al eens in 2005, 2006 en 2007. 

TROTT WINT 2E ETAPPE 

By Manon Baaijens | april 24th, 2010 | Category: Junior-Vrouwen, Nieuws | No Comments » 

Laura Trott heeft de 2e etappe gewonnen van de 

EPZ Omloop van Borsele bij de junior-vrouwen. De Britse bleef de Belgische Marlène Wintgens 

enkele meters voor op de Kuypersdijk in ‟s-Heerenhoek. De twee waren er na 18 kilometer vandoor 

gegaan en pakte al snel een voorsprong van een minuut. Bij de finish, na 48 kilometer, hadden de 

dames een kleine drie minuten voorsprong waardoor Laura Trott ook de leiding neemt in het 

algemeen klassement. In de sprint om de 3e plaats won Laura van der Kamp de peletonspurt. Trott 

gaf zichzelf een mooi verjaardagskado, want ze wordt vandaag 18. 

Vanavond staat de 3e etappe, een tijdrit over 11 kilometer, op het programma. Morgen om 11:00 

uur staat de laatste etappe op het programma van de EPZ Omloop van Borsele voor junior-

vrouwen. 

HERSENKNEUZING VOOR VAN DER AA 

By Manon Baaijens | april 24th, 2010 | Category: Junior-Vrouwen 

Kirsten van der Aa, die gister betrokken was 

bij de grote valpartij, heeft een hersenkneuzing opgelopen. Daarnaast heeft de 17-jarige dame uit 

Losser een gebroken sleutelbeen en een hoofdwond. Van der Aa heeft de afgelopen nacht in het 

ziekenhuis doorgebracht. 

De organisatie van de EPZ Omloop van Borsele heeft haar zaterdagmorgen in het Admiraal de 

Ruyter ziekenhuis in Goes een bloemetje aangeboden en wenst haar veel beterschap. 
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TALEN WINT 1E ETAPPE 

By Manon Baaijens | april 23rd, 2010 | Category: Junior-Vrouwen 
Rebecca Talen van De Zuidwesthoek heeft 

de 1e etappe van de Junior-Vrouwen in de 

EPZ Omloop van Borsele gewonnen. De 

16-jarige dame uit Spijkenisse bleef Laura 

van der Kamp (District Oost) en de 

Fransaise Pauline Ferand Prevot (Franse 

Nationale ploeg) in de massasprint voor. 

Talen is daarmee de eerste leider in het 

Algemeen Klassement en vertrekt zaterdag 

met de rode leiderstrui. 

De koers was vanaf het begin levendig met 

vele ontsnappingen, maar niemand kreeg 

meer dan 15 seconden. De finale van de 

wedstrijd werd ontsierd door een valpartij op 1 km van de finish. Kirsten van der Aa van 

District Oost was het voornaamste slachtoffer en werd met een hoofdwond afgevoerd 

naar het ziekenhuis. 

De Zeeuwse rensters Veronique Tolleman (Kwadendamme) en Marieke Kemp (Koudekerke) hadden 

vanaf de start moeite met het hoge tempo. De renster kwamen met een flinke achterstand aan de 

finish, maar mogen zaterdag in de 2e etappe wel starten. 

Morgen (zaterdag) zal de 2e en 3e etappe verreden worden waarna zondag de 4e en laatste etappe 

op het programma staat. 

STARTSCHOTEN 

By Manon Baaijens | april 17th, 2010 | Category: Algemeen 

Om de deelnemers goed te laten vertrekken, 

moet er natuurlijk een startschot gegeven worden. Op vrijdagavond om 18.30 uur is het Dhr. Van 

der Laar van de Rabobank die het wielerweekend opent en de Junior Vrouwen het startsein geeft 

voor de allereerste etappe. Dhr. Bergman van OLOV schiet op zaterdag om 11.00 uur de Junior 

Vrouwen weg voor de 2e etappe. Om 14.00 uur komt Dhr Bongers van EPZ om het startschot te 

geven voor de Elite Vrouwen. Op zondag komt om 11.00 uur het pistool in handen van Dhr 

Hendrikxs van Martens Cleaning om de Junior Vrouwen te laten starten voor de 4e en laatste 

etappe. En last but not least komt om 15.00 uur de wethouder Sport van de gemeente Borsele, 

Mevr. Vermue, voor het startschot voor de Junioren. Haar eigen zoon rijdt in deze categorie mee, 

dus dit wordt een zeer speciaal startschot. 

CURSUS VERKEERSREGELAAR VOOR MEDEWERKERS 

By Manon Baaijens | april 6th, 2010 | Category: Algemeen, Nieuws | No Comments » 
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Dinsdagavond 6 april hebben 55 medewerkers 

van de EPZ Omloop van Borsele de cursus gevolgd voor verkeersregelaar in het bezoekerscentrum 

van EPZ. Volgens de nieuwste wet is het verplicht om deze cursus te volgen alvorens je als 

verkeersregelaar aan de slag kunt. 

De organisatie van de EPZ Omloop van Borsele heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Dit jaar 

zijn er voor de verkeersregelaars nieuwe hesjes aangeschaft die voldoen aan de laatste wet en 

regelgeving. 

DATA 2010 

By Mark Rijk | maart 15th, 2010 | Category: Algemeen 

De Omloop van Borsele van 2010 zal in het vierde weekend van april 

worden gehouden. De data zijn vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 april. 

 

EPZ HOOFDSPONSOR OMLOOP 

By Manon Baaijens | januari 5th, 2010 | Category: Algemeen  
EPZ en Stichting Wielercomité ´s-Heerenhoek 

gaan een samenwerking aan voor ten minste 5 

jaar. Zowel de directeur van EPZ als de 

voorzitter van de stichting zijn zeer verheugd 

met de samenwerking. „Fietsen staat voor 

energie en daar is de EPZ ook onlosmakelijk 

mee verbonden‟, aldus voorzitter Arno Witkam. 

Directeur Bongers is blij dat EPZ op deze 

manier de relatie met de wielersport kan 

behouden ondanks het verlies van de eigen 

Omloop; „De Omloop van de EPZ is dood, leve 

de EPZ Omloop van Borsele!‟ 
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SPONSORBIJEENKOMST 

By Manon Baaijens | april 15th, 2010 | Category: Algemeen 

Tijdens de EPZ Omloop van Borsele wordt 

zaterdag 24 april een sponsorbijeenkomst gehouden. Van 15.30 uur tot 17.00 uur zijn alle 

sponsoren uitgenodigd in de Korenbeurs. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen de 

sponsoren kennis maken met elkaar en natuurlijk de EPZ Omloop van Borsele van dichtbij 

meemaken. Om ongeveer 17.00 uur zullen we gezamenlijk gaan kijken hoe de Elite Vrouwen gaan 

finishen op de Kuijpersdijk. 

WILD HEEFT GOED WEEKEND 

By Manon Baaijens | april 5th, 2010 | Category: Elite-Vrouwen  

Kirsten Wild heeft de Grand Prix de Dottignes 

gewonnen. De winnares van de vorige twee edities van de EPZ Omloop van Borsele bij Elite 

Vrouwen won de sprint voor Giorgia Bronzini. Het was voor de renster van Cervelo al haar 3e 

overwinning dit seizoen. Afgelopen zondag werd Kirsten Wild nog 3e in de Ronde van Vlaanderen. 
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ZUIDWESTHOEK VERKENT BORSELE 

By Mark Rijk | maart 21st, 2010 | Category: Junior-Vrouwen. 

De junior-vrouwen van de Zuidwesthoek hebben 

afgelopen weekend het parcours verkend van de EPZ Omloop van Borsele. Met zo‟n 10 dames 

verkenden ze de 4 etappes die in het weekend van 23, 24 en 25 april worden gereden. De ploeg 

van de Zuidwesthoek hoopt vooral als collectief goed te presteren. 

Op vrijdag 23 april zullen de dames voor het eerst hun opwachtig maken in de EPZ Omloop van 

Borsele editie van 2010. 
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