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NIEUW IN 2012: TIJDRITTEN 

By Manon Baaijens | november 23rd, 2011 | Category: Algemeen, Elite-Vrouwen  

De EPZ Omloop van Borsele breidt zich uit met 

tijdritten voor beloften, elite-vrouwen en junior-heren. De drie extra wedstrijden worden in het 

weekend geïntegreerd welke van 20 t/m 22 april 2012 wordt verreden. 

 

Elite-dames 

De wegwedstrijd voor de elite-dames wordt gewoon op de zaterdagmiddag verreden. De tijdrit 

voor deze categorie zal op vrijdagavond plaatsvinden. Het is voor het eerst dat er tijdens de EPZ 

Omloop van Borsele een wedstrijd wordt verreden voor de beloften. De tijdrit voor de heren, tot en 

met 23 jaar, wordt op zaterdag 21 april verreden. 

Trijdritcompetitie 

De tijdritwedstrijden zijn in samenwerking met de KNWU. Die Wielren Unie wil het tijdrijden 

stimuleren en start daarom met een tijdritcompetitie over zes wedstrijden. De competitie moet een 

stimulans zijn om het tijdrijden in Nederland naar een hoger vlak te brengen. 

Het voorlopige programma van de EPZ Omloop van Borsele 2012: 

Vrijdag 20 april 2012 

1e etappe Junior Vrouwen driedaagse (tijdrit 11,5 km) 

Vrouwen Elite tijdrit (18 km) 

Zaterdag 21 april 2012 

2e etappe Junior Vrouwen (72 km) 

Vrouwen Elite internationaal UCI 1.2 (120 km) 

Junior Heren tijdrit (18 km) 

Beloften tijdrit (36 km) 

Zondag 22 april 2012 

3e etappe Junior Vrouwen (72 km) 

Junior Heren(120 km) 

 

Toertocht EPZ Omloop van Borsele 

By Manon Baaijens | juni 5th, 2011 |  

Op 21 mei jongstleden heeft de organisatie van 

de EPZ Omloop van Borsele in samenwerking 

met de EPZ een toertocht georganiseerd. Er 

was een tocht van 25 km uitgezet voor de 

recreatieve fietser, een tocht van 50 km voor 

de sportieve fietser en een van 100 km voor de 
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snelle rijders. Medewerkers van de EPZ en vrijwilligers van de Omloop met hun gezinsleden 

mochten de mooie tochten door de Zak van Zuid Beveland rijden. In totaal hebben een kleine 200 

personen deelgenomen aan de toertocht. Dit maakte de toertocht tot een groot succes! Natuurlijk 

deed ook het mooie weer nog een duit in het zakje. 

WILD WINT VOOR 4E KEER 

By Manon Baaijens | april 25th, 2011 | Category: Elite-Vrouwen  

Kirsten Wild heeft opnieuw de EPZ Omloop van 

Borsele bij de vrouwen-elite gewonnen. De 

renster van de AA-Drink ploeg was net zoals in 

2008, 2009 en 2010 de sterkste in de sprint 

van een kleine groep. De Duitse Charlotte 

Becker van HTC Highroad werd tweede en 

Marianne Vos van Nederland Bloeit eindigde op 

de derde plaats. 

De EPZ Omloop van Borsele begon rustig over 

de dijken in de Zak van Zuid-Beveland. Na 25 

kilometer was het Christina Becker die het 

alleen probeerde. Ze kreeg maximaal 1 minuut 

en 10 seconden van het peleton. Na 50 

kilometer werd Becker terug gepakt door met name de dames van de Garmin Cervelo ploeg, die de 

wedstrijd hard probeerden te maken. Op halfweg koers reed een groep van 20 rensters weg. In die 

groep onder andere Marianne Vos, Kirsten Wild, Lizzie Armistead, Lucinda Brand en Loes 

Gunnewijk. Op vijf kilometer van de aankomst was het Lucinda Brand die voor de aanval koos. Ze 

nam 10 seconden voorsprong, maar kon niet weg blijven. In de sprint op de Kuypersdijk in ’s-

Heerenhoek was het Kirsten Wild die met een wiel verschil Charlotte Becker versloeg. 

http://www.epzomloopvanborsele.nl/?author=2
http://www.epzomloopvanborsele.nl/?cat=4
http://www.epzomloopvanborsele.nl/?attachment_id=1896


KERKHOF WINT BIJ JUNIOREN 

By Manon Baaijens | april 24th, 2011 | Category: Junioren.  

Tim Kerkhof van UWTC De Volharding is 

winnaar geworden van de EPZ Omloop van 

Borsele voor junior-heren. De 17-jarige 

renner uit Nistelrode bleef na 120 

kilometer in de sprint met twee Hette 

Cornelisse uit Assen voor. In de kleine 

groep daarachter werd Rens Pyfferroen uit 

Sluis van ZRTC Theo Middelkamp derde. 

Het duurde lang voor de winnaar bekend 

werd gemaakt, omdat Kerkhof van zijn lijn 

zou hebben geweken in de laatste honderd 

meter. Cornelisse tekende nog protest aan, 

maar kreeg geen gelijk. Op twee kilometer voor de finish waren de twee ontsnapt uit een 

kleine groep van 7 renners. Het was vanaf het begin een keiharde koers. Maar 47 

renners haalden uiteindelijk de finish. 

HANNAH BARNES WINT 3-DAAGSE 

By Manon Baaijens | april 24th, 2011 | Category: Junior-Vrouwen. 

De Britse Hannah Barnes is de winnares 

geworden van de EPZ Omloop van Borsele voor 

junior-vrouwen. Haar leiderspositie kwam in de 

vierde en laatste etappe niet meer in gevaar. 

De renster van het Nationale Team van Groot-

Brittanië legde de basis van haar overwinning in 

de tijdrit. De Deense Christina Siggaard werd in 

het algemeen klassement tweede en Lisa 

Fischer uit Duitsland maakte het podium 

compleet met een derde plaats. De laatste 

etappe werd in de sprint gewonnen door 

Anouska Koster uit Zwaagwesteinde. 

Ashlynn van Baarle, winnares van de eerste en 

tweede etappe, werd winnaar van het puntenklassement. De Deense Christina Siggaard won het 

jongerenklassement. Het Nationale Team van Duitsland won het ploegenklassement. 
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BRITSE BARNES WINT TIJDRIT 

By Manon Baaijens | april 24th, 2011 | Category: Junior-Vrouwen.  

Hannah Barnes is winnaar geworden van de 3e 

etappe van de EPZ Omloop van Borsele voor junior-vrouwen. De renster van het het Britse 

Nationale Team was de snelste over een tijdrit van 11,7 kilometer in en rond ’s-Heerenhoek. 

Barnes was 7 seconden sneller dan de de Deense Christina Siggaard. Lisa Fischer van het Duitse 

Nationale team werd derde op 10 seconden van de winnares. Barnes neemt door haar overwinning 

tevens de leiderstrui over van de Nederlandse Ashlynn van Baarle. 

 

VAN BAARLE WINT OOK 2e ETAPPE 

By Manon Baaijens | april 23rd, 2011 | Category: Junior-Vrouwen.  

Ashlynn van Baarle van de Restore Cycling ploeg 

heeft ook de 2e etappe gewonnen van de EPZ Omloop van Borsele bij de junior-vrouwen. Van 

Baarle bleef in de massasprint de Britse Amy Roberts voor. Kelly Markus eindigde op de 3e plaats. 

Ashlynn van Baarle komt door haar overwinning steviger in de rode EPZ leiderstrui. Tevens 

behoudt ze de leiding in het punten- en jongerenklassement. De uit Frankrijk afkomstige Eloise Bec 

heeft de paarse trui voor het sprintklassement om haar schouders. 

Vanavond staat de 3e etappe van junior-vrouwen op het programma. Om 18:30 uur start de eerste 

dame voor een tijdrit over 11,7 kilometer. 
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LEGPENNING EN KNWU-SPELD VOOR COMITÉ LEDEN 

By Manon Baaijens | april 23rd, 2011 | Category: Algemeen  

Jan Baaijens, Kees Peeters, John Martens en 

Rinus Maartense hebben vrijdag de gouden KNWU-speld gekregen voor hun verdiensten als 

vrijwilliger van de EPZ Omloop van Borsele. Tevens ontving Jan Baaijens de bronzen legpenning 

van de gemeente Borsele voor zijn inzet voor de wielersport in het algemeen. 

Het viertal ontving de gouden KNWU-speld uit handen van consul Jan van Haneghem, omdat ze 

zich al 25 jaar inzetten voor de EPZ Omloop van Borsele. Jan Baaijens is één van de drijvende 

krachten van het comité door vooral zijn kennis van de wielersport. Kees Peeters is al vele jaren de 

constante factor als secretaris van de organisatie. Bestuurslid John Martens is verantwoordelijk 

voor het parcours, zoals het organiseren van zo’n 100 verkeersregelaars langs het parcours. Rinus 

Maartens kreeg de KNWU-spel omdat hij na 17 jaar afscheid neemt van het comité. 

Jan Baaijens kreeg uit handen van burgemeester Jaap Gelok de bronzen legpenning van de 

Gemeente Borsele. Zijn verdiensten reiken verder dan alleen de EPZ Omloop van Borsele. Baaijens 

is al jaren vrijwilliger bij wielervereniging ZRTC Theo Middelkamp. Hij begeleidt de de verschillende 

teams bij vele koersen vanuit de volgwagen. Tevens is Jan bestuurlid namens de rencommissie van 

de vereniging. 
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VAN BAARLE WINT 1e ETAPPE 

By Manon Baaijens | april 22nd, 2011 | Category: Junior-Vrouwen 

Ashlynn van Baarle van Restore Cycling heeft 

vrijdagavond de 1e etappe van de EPZ Omloop van Borsele op haar naam geschreven. De 16-

jarige uit Zoetermeer was de snelste na 42 kilometer in de sprint. Van Baarle pakte door haar 

overwinning ook de rode leiderstrui. 

Met een fietslengte verschil werd Kelly Markus van Ahoy Dorien.nl tweede. De Deense Nina Nielsen 

maakt het podium compleet met een derde plaats. 

Na de finish voltrok zich een valpartij met een 5-tal rensters. Voornaamste slachtoffers was 

Roxanne Geers van De Zuidwesthoek die met een hoofdwond naar het ziekenhuis werd gebracht. 

De valpartij werd mogelijk veroorzaakt doordat twee rensters met de fietsen verstrikt raakten. 

Morgenochtend om 11:00 uur start de tweede etappe van de junior-vrouwen met een rit van 48 

kilometer door de gemeente Borsele. 

De definitieve uitslag wordt zo spoedig mogelijk online geplaatst onder het kopje junior-vrouwen 

en uitslag. 

 

TEUTENBERG ZEGT AF WEGENS GEBIT 

By Manon Baaijens | april 22nd, 2011 | Category: Elite-Vrouwen. 
Ina-Yoko Teutenberg start morgen niet in de 

EPZ Omloop van Borsele voor elite-vrouwen. De 

leidster van de KNWU Topcompetitie heeft deze 

week een ingreep aan haar gebit moeten 

ondergaan en moet daardoor twee weken rust 

nemen. 

De Duitse renster van HTC Team High Road 

won vorige week nog in de sprint de Ronde van 

Gelderland. 

Bron: Wielerland.nl 
 

http://www.epzomloopvanborsele.nl/?author=2
http://www.epzomloopvanborsele.nl/?cat=5
http://www.epzomloopvanborsele.nl/?author=2
http://www.wielerland.nl/
http://www.epzomloopvanborsele.nl/?attachment_id=1549
http://www.epzomloopvanborsele.nl/?attachment_id=1426


MARIANNE VOS START IN OMLOOP 

By Manon Baaijens | april 21st, 2011 | Category: Elite-Vrouwen. 

Marianne Vos start zaterdag 23 april in de EPZ 

Omloop van Borsele. Vos won afgelopen woensdag de Waalse Pijl op de muur van Huy. De renster 

van Nederland Bloeit won de edities van de EPZ Omloop van Borsele in 2005, 2006 en 2007. 

Marianne Vos stond niet op de voorlopige deelnemerslijst. De Elite Vrouwen starten zaterdag 23 

april om 14.00 uur op de Kuijpersdijk in ’s-Heerenhoek. 

CURSUS VERKEERSREGELAARS 

By Manon Baaijens | april 11th, 2011 | Category: Algemeen 

56 verkeersregelaars van de EPZ Omloop van 

Borsele zijn ook dit jaar weer goed voorbereid op hun taak tijdens de koersen. Op dinsdag 5 april 

heeft de Politie Zeeland in het bezoekerscentrum van EPZ de cursus verkeersregelaar gegeven voor 

de vrijwilligers van de Omloop. De cursus werd gegeven door Gert-Jan Kort en Dennis Boers. 

Sinds 2 jaar is deze cursus verplicht voor iedere verkeersregelaar. Elk kruispunt in het parcours 

van de EPZ Omloop van Borsele wordt beveiligd door een verkeersregelaar. 

TOERTOCHT PURE KRACHT 

By Manon Baaijens | april 10th, 2011 | Category: Algemeen, Nieuws | No Comments » 

De EPZ Omloop van Borsele organiseert in samenwerking met de EPZ een toertocht op zaterdag 21 

mei 2011. De tocht is voor medewerkers van de EPZ en de Omloop van Borsele. Deelnemers 

kunnen kiezen uit 25, 50 en 100 kilometer. Bent u medewerker bij de EPZ Omloop van Borsele dan 

kunt u zich HIER aanmelden. 
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DATA 2011 

By Manon Baaijens | februari 24th, 2011 |  

De EPZ Omloop van Borsele van 2011 wordt 

verreden op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 

24 april. 
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