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TOERTOCHT EEN SUCCES 

By Manon Baaijens | oktober 11th, 2012 | Category: Algemeen 

Op 15 september 2012 is voor de tweede keer de 

fietstoertocht van de EPZ Omloop van Borsele verreden. Er waren drie verschillende routes 

uitgezet; de 25 kilometer voor het hele gezin, de 50 kilometer voor de recreatieve fietser en voor 

de sportievelingen een route van 100 kilometer. Het was weer een erg geslaagde dag. 

VAN DER POEL SNELSTE BIJ JUNIOREN 

By Manon Baaijens | april 22nd, 2012 | Category: Junioren 
Matthieu van der Poel van Team Ciclismo 

Mundial is winnaar geworden van de EPZ 

Omloop van Borsele voor junior-heren. De 

wereldkampioen veldrijden uit Kapellen wist na 

een rit van 120 kilometer in de laatste 

kilometers te ontsnappen uit de kopgroep. De 

sprint om de tweede plaats werd gewonnen 

door Niels Goeree van WSV Emmen voor de 

Belgische Daan Hoeyberghs die met een derde 

plaats het podium compleet maakt.  

Op het winderige parcours rondom ’s-

Heerenhoek viel het peloton al snel in 

verschillende groepen. Van der Poel zat al in de kopgroep die na een kleine 15 kilometer ontstond. 

De 17 jarige renner probeerde in de finale meerdere malen weg te rijden van een groep van 9 die 

was overgebleven van de 19 man tellende kopgroep. Het was vanaf het begin een harde koers. 

Maar 67 renners haalden uiteindelijk de finish. Geen categorieën 

BARKER WINT 3-DAAGSE 

By Manon Baaijens | april 22nd, 2012 | Category: Junior-Vrouwen 

De Britse Elinor Barker is de winnares van de 

EPZ Omloop van Borsele voor junior-vrouwen. 

De renster van National Team Wales heeft haar 

leiderspositie in de derde en laatste etappe 

behouden. Barker legde de basis van haar 

overwinning in de tijdrit. De Rotterdamse Nicky 

Zijlaard eindigde op een tweede plaats in het 

algemeen klassement. Nederlands kampioene 

Ashlynn van Baarle maakte het podium 

compleet met een derde plaats. De laatste 
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etappe werd in de sprint gewonnen door de wereldkampioene Lucy Garner. 

Nicky Zijlaard won het jongerenklassement. Ashlynn van Baarle, de winnares van de tweede 

etappe, wint het puntenklassement.  De Duitse Anna Knauer werd winnaar van het 

tussensprintklassement. Het Belgisch Nationaal Team eindigde als eerste in het 

ploegenklassement. 

VAN BAARLE KLOPT BLAAK IN 2E ETAPPE 

By Manon Baaijens | april 21st, 2012 | Category: Junior-Vrouwen,  

De Zoetermeerse Ashlynn van Baarle van  

Restore Cycling wint de 2e etappe van de EPZ 

Omloop van Borsele vlak voor Nelleke Blaak uit 

Rotterdam. De twee dames bleven nipt voor het 

peleton. De Britse Lucy Garner won de sprint 

om de 3e plaats. 

Nederlands kampioene Van Baarle en Nelleke 

Blaak reden op 17 kilometer voor de finish weg 

van het peleton. Hun kleine voorsprong wisten 

ze tot op de eindstreep te behouden. De sprint 

van het peleton werd ontsierd door een valpartij 

op 200 meter van de finishlijn. Voornaamste 

slachtoffer was de Française Marine Lemarie die waarschijnlijk een heupfractuur opliep. 

Leider in het algemeen klassement blijft de Britse Elinor Barker, gevolgd door Nicky Zijlaard en 

Lotte Kopecky.  

BARKER WINT 1E ETAPPE 

By Manon Baaijens | april 20th, 2012 | Category: Junior-Vrouwen  

De Britse Elinor Barker wint de eerste etappe 

van de EPZ Omloop van Borsele voor junior-

vrouwen. De renster van National Team Wales 

was in de tijdrit over 13 kilometer 7 seconden 

sneller dan de Rotterdamse Nicky Zijlaard. De 

Belgische Lotte Kopecky werd 3e. 

Barker reed op het regenachtige parcours met 

een gemiddelde van ruim 46 km/pu. Met deze 

overwinning start de dame uit Wales morgen in 

de 2e etappe in de leiderstrui. Zaterdagmorgen 

om 10.00 uur vertrekken de junior-vrouwen 

voor een rit over 72 kilometer. 
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VAN DIJK WEER SNELSTE 

By Manon Baaijens | april 22nd, 2012 | Category: Elite-Vrouwen  

De Amsterdamse Ellen van Dijk wint de 

wegwedstrijd van de EPZ Omloop van Borsele 

voor de eilite-vrouwen. De renster van Team 

Specialized won de sprint van een kopgroep van 

7. Gracie Elvin uit Australiebwerd tweede en de 

Duitse Sarah Duester maakte het podium 

compleet. 

Op het natte parcours ontstond al na 25 

kilometer een kopgroep van 6. Hierin waren 

Van Dijk en Elvin al present. Na ruim 1,5 uur 

sluit Duester aan bij de koplopers. De zeven 

rensters blijven vooruit op het peleton waarin 

onder andere de Italiaanse Bronzini zit. De 

wereldkampioene eindigt op een 75e plaats. Kirsten Wild wint de sprint van het peleton en komt op 

een 8e plaats. 

Van Dijk schrijft naast de tijdrit gisteren nu ook de UCI 1.2 wedstrijd van de EPZ Omloop van Borsele 

op haar naam. Deze internationale koers is de tweede wedstrijd meetellende voor de KNWU 

Topcompetitie. Chantal Blaak is op dit moment de leider van deze competitie en Amy Pieters voert 

het jongerenklassement aan. 

VAN GOETHEM SNELSTE IN TIJDRIT BELOFTEN 

By Manon Baaijens | april 21st, 2012 | Category: Belofte  
Brian van Goethem uit Sluiskil is de snelste in 

de tijdrit van de EPZ Omloop van Borsele voor 

beloften. De renner van TML Dommelstreek was 

in de tijdrit over 39 kilometer ruim 40 tellen 

sneller dan Rick van Breda uit Den Helder. 

Martijn Dijkstra uit Oldeberkoop eindigde als 

derde. 

Van Goethem legde de 2 rondes van 19,5 

kilometer af met een gemiddelde snelheid van 

ruim 44 km/u. 

Er reden ook 3 Intellectual Disabled (ID) 

renners mee. Martijn Roest was hiervan de 

snelste over een tijdrit van ruim 19 kilometer. 
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RODENBURG WINT TIJDRIT JUNIOREN 

By Manon Baaijens | april 21st, 2012 | 

Category: Junioren, Tim Rodenburg van RWC 

Ahoy wint de tijdrit van de EPZ Omloop van 

Borsele voor junioren. De renner uit Berkel en 

Rodenrijs was in de tijdrit over ruim 19 

kilometer een kleine 20 seconden sneller dan 

Joeri Leijs uit Standaardbuiten. Niels Potze uit 

Aduard werd derde. 

 Rodenburg reed op het parcours rondom s’-

Heerenhoek een gemiddelde van ruim 45 

km/pu. 

 

VAN DIJK SNELSTE IN TIJDRIT 

By Manon Baaijens | april 21st, 2012 | 

Category: Elite-Vrouwen,  

Ellen van Dijk van Team Specialized wint de 

KNWU-Topcompetitie tijdrit van de EPZ Omloop 

van Borsele. Van Dijk was 1 seconde sneller 

dan de Nieuw-Zeelandse Linda Villumsen. De 

Canadese Clara Hughes werd derde in de  tijdrit 

over ruim 19 kilometer. 

In de tijdrit meetellende voor de KNWU-

Topcompetitie hadden de dames te kampen 

met slecht weer. Het regende continu op het 

parcours rondom ’s-Heerenhoek, waardoor de 

omstandigheden zwaar waren. 

Nederlands kampioen tijdrijden Marianne Vos eindigde als 6e. Ellen van Dijk is door haar winst de 

leidster van het KNWU-Topcompetitie tijdrit klassement. Foto: CJFoto.com 

IN MEMORIAM JAN VAN HANEGHEM 

By Manon Baaijens | april 21st, 2012 | Category: Algemeen | No Comments » 

Op donderdag 31 mei is te Goes overleden medebestuurslid van de EPZ Omloop van Borsele Jan 

van Haneghem. 

Jan heeft als bestuurslid en vertegenwoordiger in onze stichting richting hoofdsponsor zich de 

afgelopen jaren met hart en ziel voor ons ingezet. Niets was Jan te veel! Mede dankzij Jan zijn we 

uitgegroeid naar het internationale niveau waar we nu staan. 

Wij wensen Irma en de kinderen veel sterkte toe in de komende moeilijke periode. Wij zullen Jan 

als vriend, collega, bestuurslid en zijn inbreng erg missen. 

Stichting Wieler Comité ’s-Heerenhoek. EPZ Omloop van Borsele. 
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‘S-HEERENHOEK KLAAR VOOR OMLOOP 

By Manon Baaijens | april 20th, 2012 | Category: Algemeen | No Comments » 

De vlaggen hangen, de dranghekken staan klaar. 

’s-Heerenhoek maakt zich op voor een weekende vol topsport. Om 17:30 uur start de driedaagse 

bij de junior-vrouwen voor een rit tegen de klok over 13,2 kilometer. Om 19:30 uur opent 

Belgische Tessa de Moyer de tijdrit bij de vrouwen-elite. Om 20:07 uur begint Marianne Vos vanaf 

de Cingeldijk aan haar strijd tegen de klok door de polders van Borsele. 

Alle wedstrijden zijn dit jaar ook weer live te volgen via de website. Met een live-ticker proberen 

we de mensen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen uit de koers. Na de koers 

zullen de uitslagen spoedig op de website worden verwerkt. 

TOERTOCHT VOOR INWONERS 

By Manon Baaijens | april 9th, 2012 | Category: Algemeen 

Op zaterdagmiddag 12 mei organiseert EPZ samen met de EPZ Omloop van Borsele een 

fietstoertocht voor de inwoners van de gemeente Borsele. Inwoners zijn van harte welkom om mee 

te fietsen door de Zak van Zuid-Beveland. Er zijn twee mooie fietsroutes van 25 en 50 km uitgezet 

met leuke bezienswaardigheden. Voor de snelle rijders zetten we een route van 100 km uit. 
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SPINNINGMARATHON VOOR ROPARUN 

By Manon Baaijens | januari 18th, 2012 | Category: Algemeen  

Op zaterdag 14 januari fietsten 125 mensen mee 

aan de spinningmarathon voor het EPZ Roparun-team. Ook 4 leden van de organisatie van de EPZ 

Omloop van Borsele reden mee op deze dag. Het Roparun-team loop in mei de Roparun om geld in 

te zamelen voor kanker. Tijdens de spinningmarathon werd 2500 euro binnen gehaald. 

De Roparun is de langste non-stop estafetteloop ter wereld. Over ruim 500 kilometer loopt men dit 

jaar vanuit de startplaatsen Hamburg én Parijs naar Rotterdam. Het is een unieke 

hardloopwedstrijd met als doel: De kwaliteit van het leven van mensen met kanker zoveel mogelijk 

verbeteren. Het EPZ-team is een van de vijftig teams die voor het eerst mogen starten vanuit 

Hamburg. Vorig jaar bracht de Roparun ruim 5,2 miljoen euro op voor het goede doel. 

Meer foto’s van de spinningmarathon staan op de website van fotograaf Mischa de Muynck: 

www.magnek.nl/spinning 
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