Ivar Slik krachtpatser in afvalrace van Hank
Door Dan Rolandus foto; FotoJoop

Hank_ Ivar Slik heeft de 61e editie van de Wielerronde van Hank voor elite/beloften op zijn
naam geschreven. De coureur uit het Rabobank Development Team bleef in de zware
afvalrace uiteindelijk samen over met Koos Jeroen Kers. Kers moest achter de berensterke
Slik evenals vorig jaar genoegen nemen met de tweede plaats.
/,,De training in de Biesbosch voor de ploegentijdrit op het WK in Spanje heeft geholpen,’’
grijnsde de winnaar van oor tot oor. ,,Ivar was evenals in De Lier gewoon weer de sterkste,’’
erkende Koos Jeroen Kers de kracht van de weer in vorm geraakte Noord-Hollander. De
renner uit het Baby-Dump team zocht al na een kleine 20 kilometer onder de wielen het
avontuur en kreeg Steven Lammertink (Jo Piels) in zijn wiel mee. De Rabo ’s Ivar Slik, Cees
Bol en Maarten van Trijp alsmede Jelmer Asjes (Croford), Robbert de Greef (Koga), Beau
Duvigneau (Belkin De Jonge Renner) en wat later Twam Brusselman (Jo Piels) zagen wel
brood in de aanval. Mannen als Gert-Jan Bosman, Sjoerd van Ginneken, Peter van Dijk en
Ricardo van Dongen vochten hun strijd vooral uit op het tweede plan. Nadat Koos Jeroen
Kers de leidersprijs had opgestreken en Steven Lammertink vanwege materiaalpech moest
afhaken, luidde Ivar Slik op de Buitendijk, precies voor de deur van De Kelder, op zeven
ronden van de meet de finale in. Koos Jeroen Kers sloot zijn karretje nog net aan, waar de
overgebleven kopgroep van acht man in de zware, doch mooie technische koers over 90
kilometer zienderogen afbrokkelde. De twee krachtpatsers bleven vooruit, maar Ivar Slik
bleek uiteindelijk de rapste. ,,Het gaat de laatste tijd weer goed, rij al weer enige tijd op
niveau,’’ doelde de 21-jarige Bergenaar, die in 2015 zal uitkomen voor de nieuwe
profformatie van Roompot-Oranges, op de tweede plaats in de zware Spaanse rittenkoers La
Volta Ciclista Provincia de Valencia en de tweede plaats in de Antwerpse Havenpijl.
,,Ondanks een val aan het begin van de koers heb ik het toch kunnen afmaken.’’ Koos Jeroen
Kers baalde nog een beetje. ,,Ik heb het nog een paar keer geprobeerd, maar nogmaals Ivar
heeft de overwinning zeker niet gestolen.’’ Sjoerd Bax uit Uppel behaalde in Hank al weer
zijn zevende overwinning bij de junioren. De coureur van Jan van Arckel, die op zaterdag 27
september om 09.00 uur op het WK in het Spaanse Ponferrada moet opdraven voor de
wegwedstrijd, zocht na vier kilometer al het avontuur in gezelschap van de in dezelfde
volgorde geklasseerde Julian Spierings (Willebrord Wil Vooruit) uit Zoetermeer, Wateringer
Jim Lindenburg (Belkin De Jonge Renner), Jordi van Loon uit Lage Zwaluwe en Dennis Buijs
(RRC de Pedaalridders) uit Benthuizen. De groep werkte eendrachtig samen. Bax bleek in de
sprint de rapste van het stel. ,,We reden makkelijk weg en draaiden toen goed door. ,,We
vertrekken maandag naar Spanje voor het WK. Iedereen in de groep is zowel kopman als
knecht. De tactiek zal tijdens de koers worden besproken,’’ aldus de nuchtere Uppelaar. Daan
van Sintmaartensdijk bleek bij de nieuwelingen in de finale weer eens ongenaakbaar. De
Zuidlander reed in de bel van de laatste ronde hoogstpersoonlijk het gat dicht met de sterk
rijdende vluchter Wouter van Elzakker (Sint Willebrord) uit Hoogerheide, waarop de renner
van RWC Ahoy in de massasprint als een TGV naar zijn tiende overwinning snelde door
achtereenvolgens ploeggenoot Vincent Hoppezak uit Nieuwerkerk aan den IJssel en Alain
Broos (Willebrord Wil Vooruit) uit Baarle Nassau achter zich te laten. Lexmonder Rens
Tulner en Jens van den Dool (beiden Jan van Arckel) uit Hoogblokland passeerden de streep
respectievelijk als vierde en achtste.
Uitslag 61e Wielerronde van Hank voor elite/beloften: 1. Ivar Slik (Bergen), 2, Kers
(Amstelveen), 3. Bol (Zaandam), 4. Asjes (Wormerveer), 5. De Greef (Geldrop), 6.
Brusselman (Helmond), 7. Van Trijp (Essen B.), 8. Duvigneau (Zutphen), 9. Bosman
(Emmen), 10. Van de Klundert (Hoogerheide). Junioren: 1. Sjoerd Bax (Uppel), 2. Spierings
(Zoetermeer), 3. Lindenburg (Wateringen), 4. Van Loon (Lage Zwaluwe), 5. Buijs
(Benthuizen). Nieuwelingen: 1. Daan van Sintmaartensdijk (Zuidland), 2. Hoppezak

(Nieuwerkerk aan den IJssel), 3. Broos (Baarle Nassau), 4. Tulner (Lexmond), 5. Bok
(Maren-Kessel).

