Ronde van Groningen: Alle
ogen zijn gericht op Rick Ottema
Wie zaterdag een goede uitslag wil
rijden tijdens de 41e editie van de
Ronde van Groningen, doet er goed
aan om zijn koers af te stemmen op
Rick Ottema. De Muntendammer
eindigde tijdens de laatste drie edities van Gronings mooiste telkens op
het podium, met de winst van vorig
jaar als hoogtepunt.

I Renners in de Ronde van Groningen, editie 2018, bij Zoutkamp. Van een peloton was toen allang geen sprake meer.
(foto Ronnie Afman)

Ronde langs ruim
40 dorpen, maar zonder
lus bij Lauwersoog
In Uithuizermeeden zal zaterdagmiddag om vijf minuten over twaalf
het startschot klinken van de 41e
editie van de Ronde van Groningen.
Ruim 40 dorpen, voornamelijk in
Het Hogeland, worden aangedaan.
Het parcours van de klassieker is
dit jaar iets aangepast: de lus bij
Lauwersoog is er uit.
Vanwege werkwerkzaamheden is het
dit keer niet mogelijk om Lauwersoog
aan te doen. Dat betekent echter niet
dat de koers er minder selectief door is
geworden. Als alternatief is er een lus
over Electra in het parcours opgenomen. Dat betekent ook dat de renners
vanuit Warfhuizen niet meteen doorsteken richting Ezinge, maar eerst afslaan
richting Zuurdijk om via Electra en Ol-

dehove in het wierdedorp uit te komen.
Omdat de teams richting de smalle
Trekweg bij Warfhuizen veel minder
hersteltijd krijgen, verwacht de organisatie dat de wedstrijd met deze ingreep
nóg zwaarder is geworden.
De officiële start vindt dus in Uithuizermeeden plaats, maar het eerste gedeelte is zoals altijd geneutraliseerd. Pas na
vijf kilometer, bij het binnenrijden van
’t Lage van de Weg, wordt de koers vrij
gegeven. Wielerdorp Usquert laat men
daarna letterlijk links liggen: via de Streeksterweg en Wadwerderweg gaat
het naar Warffum. Het peloton volgt de
Provincialeweg N363 tot aan Rasquert,
waar wordt afgebogen richting Den Andel om vervolgens via Westernieland,
Pieterburen, Broek en Kleine Huisjes
uit te komen in Kruisweg. Na de doorkomst in Hornhuizen zou de Ronde van
Groningen normaliter het Lauwersmeergebied induiken, maar nu buigt
men meteen af naar Vierhuizen en
Zoutkamp. Na doorkomsten in Niekerk,
Stort en Warfhuizen wacht dan de genoemde lus over Electra, Zuurdijk en
Oldehove. De gemeente Het Hogeland
wordt dan dus even verlaten. Het peloton rijdt in totaal zo’n 25 kilometer op
het grondgebied van het Westerkwartier, want na Oldehove worden de dorpen Ezinge en Feerwerd aangedaan.
Daarna gaat het in zuidelijke richting,
over Brillerij, naar Wierumerschouw,
waar de ‘grensrivier’ het Reitdiep
wordt overgestoken en de koers weer
terug is op Hogelandster bodem. Vanaf
Adorp steekt men vervolgens binnendoor naar Zuidwolde. Uiteraard is de

bekende kasseienstrook in buurtschap
Plattenburg ook in het parcours opgenomen. Dat betekent zo’n anderhalve
kilometer lang stuiteren geblazen, met
bovendien een groot risico op lekke
banden. Als de kasseien verteerd zijn,
wordt de gemeente Het Hogeland voor
de tweede keer verlaten. Via Ellerhuizen gaat het, om Bedum heen, namelijk
richting Sint Annen, Ten Boer en Ten
Post. Die dorpen horen sinds 1 januari
bij de gemeente Groningen.
Na 104 kilometer arriveert het peloton
in Winneweer. Hoewel doorsteken naar
Loppersum verleidelijk is, volgt er een
30 kilometer lange lus door het Groninger land. Over de Delleweg en langs
Stedum gaat het naar Middelstum,
Toornwerd, Kantens, Rottum, Doodstil,.
Zandeweer, Garsthuizen en Westeremden. Pas dan wordt Loppersum aangedaan. In Loppersum gaat het over de
Bosweg richting Eenum en Oosterwijtwerd. Na Krewerd schurkt men langs
Holwierde. Daarna worden Losdorp en
Godlinze aangedaan en dan is Uithuizermeeden niet ver meer. De finishplaats wordt via Zijldijk, Oosternieland
en Roodeschool binnengereden, maar
dan is de strijd nog niet gestreden. Op
Meij wacht namelijk nog een plaatselijke ronde van elf kilometer, onder andere over Hefswal, en het verleden heeft
geleerd dat het er in dit rondje heet aan
toe kan gaan. Vorig jaar nog greep Rick
Ottema deze ronde aan voor zijn beslissende demarrage. De streep ligt na
exact 172 kilometer ter hoogte van het
Johan van Veenplein in het centrum
van Uithuizermeeden.

Eigenlijk is het een wonder dat Rick Ottema zaterdag in Uithuizermeeden aan
het vertrek staat. De Groninger droomt
al jaren van een bestaan als prof en dat
laat hij gepaard gaan met indrukwekkende uitslagen. Toch heeft de Muntendammer weer geen plekje weten te vinden in het profpeloton. Het zit Ottema
wat dat betreft ook niet mee. Zo bekroonde hij vorig jaar een ijzersterk seizoen met de winst van de KNWU Topcompetitie. In voorgaande jaren leverde
dat een profcontract op bij Team Roompot-Nederlandse Loterij, maar uitgerekend in het jaar dat Ottema won was dat
niet meer het geval. De Muntendammer
maakte overigens wel een transfer: hij
verruilde Baby Dump (nu Alecto) voor
Metec. Daar is hij de opvolger van Tij-

men Eising, die de Ronde van Groningen in 2017 op zijn naam schreef. De
Emmenaar, ooit als prof actief, fietst nu
voor Volker Wessels Merckx van ploegleider Allard Engels.

Ster van Zwolle
Bij Volker Wessels Merckx is ook voormalig Rabo-renner Gert Jan Bosman actief. Ook hij is er zaterdag bij. Met de
vorm zit het wel goed. Zaterdag, tijdens
de openingsklassieker de Ster van Zwolle, was hij de initiatiefnemer van de kopgroep. De zege ging echter naar Coen
Vermeltfoort van Alecto. Die ploeg komt
met een sterke formatie naar Uithuizermeeden. Vermeltfoort zelf stapt op,
maar ook bijvoorbeeld René Hooghiemster. Hij werd in de Ronde van Groningen van vorig jaar derde.
Een andere ploeg die in de gaten gehouden moet worden, is Vlasman. Die formatie komt met sterke renners als Melvin van Zijl, Jasper Bovenhuis (vorig
jaar tweede), Beau Devigneau, Dion
Beukeboom en Hartthijs de Vries. Die
laatste werd eind 2017, als een van de
grootste talenten van het land, prof bij
Roompot, maar leverde door hartproble-

men al na een paar dagen zijn contract
in. Uiteindelijk pakte hij bij de NWVG
in Groningen de draad weer op en reed
een bijzonder sterk jaar. Hij werd zelfs
Nederlands kampioen tijdrijden bij de
beloften en verdiende een stagecontract
bij Lotto Jumbo. Die aanbieding sloeg
hij echter af. Wel maakte hij de stap
naar continentaal niveau, door dus voor
Vlasman te kiezen.
Met Metec, Alecto, Vlasman, Monkey
Town (met onder anderen Wim Kleiman, tweede in 2017) en SEG Racing
Academy (met Barnabás Peák, zowel
Hongaars kampioen op de weg als in de
individuele tijdrit en vorig jaar stagiair
bij Quick Step) staat het neusje van de
continentale zalm aan het vertrek in Uithuizermeeden. De continentale ploegen
nemen het op tegen de beste clubploegen van Nederland. Bij de regionale
trots NWVG-Fila is Patrick van der Duin
een opvallende debutant. De Drent won
twee jaar geleden een zware etappe in
Olympia’s Tour. Ook Peter Merx, de Kolibri van Warfhuizen, is van de partij.
Met Team Aura Energi is ook een Deense formatie present.

Doorkomsttijden

I

Rick Ottema is zaterdag de man om in de gaten te houden.

12.05 uur - Start
12.09 uur - Uithuizen
12.11 uur - ’t Lage van de Weg
12.19 uur - Warffum
12.32 uur - Westernieland
12.35 uur - Pieterburen
12.40 uur - Broek
12.41 uur - Kleine Huisjes
12.47 uur - Hornhuizen
13.04 uur - Zoutkamp
13.08 uur - Niekerk
13.20 uur - Warfhuizen
13.37 uur - Oldehove
13.43 uur - Ezinge
13.46 uur - Feerwerd
14.00 uur - Adorp
14.10 uur - Zuidwolde
14.14 uur - Ellerhuizen
14.27 uur - Ten Boer
14.33 uur - Ten Post
14.36 uur - Winneweer
14.47 uur - Middelstum
14.50 uur - Kantens
14.59 uur - Zandeweer
15.11 uur - Westeremden
15.17 uur - Loppersum
15.20 uur - Eenum
15.24 uur - Oosterwijtwerd
15.32 uur - Holwierde
15.36 uur - Losdorp
15.38 uur - Godlinze
15.46 uur - Zijldijk
15.47 uur - Oosternieland
15.51 uur - Roodeschool
15.55 uur - Uithuizermeeden
16.08 uur - Hefswal
16.11 uur - Finish

