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De Markermeer Klassieker 2015 komt er aan! 

Op 13 juni 2015 wordt er gekoerst. En hoe! 150 kilometer over dijken en door uitgestrekte 

velden met een gemiddelde van 35km/u!  

 

Ook deze keer koersen we met de bezielende woorden van Gert Jakobs: Derrrannn, open 

hol en snot voor de ogen! En reken maar van “Yes!” dat hij zich laat gelden. Sterker nog 

Gert is wegkapitein én trainer! 

 

Want in aanvulling op voorgaande edities, worden er nu twee clinics opgenomen in het 

programma.  

 

Clinics 

Willen we de Markermeer Klassieker met 20 renners goed kunnen koersen dan moeten we 

kunnen samenwerken, waaieren, terugkomen na pech (lekke band) met behulp van de 

ploegleidersauto, etc. 

 

Tijdens de clinics traint Gert de renners hoe je het beste kan samenwerken. Wat is waaieren 

en hoe doe je dat? Hoe is het om je door de ploegleidersauto voort te laten trekken of er zo 

dicht achteraan te rijden dat je voordeel hebt van “uit de wind”? Pak je de bidon nou aan 

met je linker- of met je rechterhand? Wat is heel hard te fietsen, zonder kapot te gaan en 

zo samen te finishen? Kun je in een peloton van 20 renners nog iets verbeteren aan jouw 

bochtentechniek? En kun jij jouw individuele belang inzetten in het belang van de ploeg? Als 

ploeg van top wielrenners naar de meet! 

 

De eerste clinic staat gepland op 24 april om 14:00uur. Start en finish is bij de Yachtclub 

Lelystad Haven. De tweede clinic staat gepland op 22 mei om 14:00uur. Start en finish is bij 

Merida Experience in Apeldoorn 

 

Wielerkleding 

Elke deelnemer ontvangt een Markermeer Klassieker 

wielertenue. Een shirt en een broek van Bio Racer. Het is 

de bedoeling dat je deze kleding aan hebt tijdens de 

clincs en de Markermeer Klassieker zelf.  

Het kan zijn dat je het setje pas krijgt uitgereikt tijdens 

de eerste clinic. Je kunt je dan in de kleedruimte van het 

havenkantoor Lelystad Haven omkleden. 
Het wielertenue op de afbeelding is nog niet volgens het definitieve ontwerp. 

  

Voeding  

Vanaf week 17 ontvang je wekelijks voedingstips om jouw trainingen kracht bij te zetten.  

In de laatste week zelfs een dag-tot-dag dieet, zodat je helemaal klaar bent voor de 

Markermeer Klassieker. 

 

http://www.wmfevenementen.nl/
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De Markermeer Klassieker 2015  

We koersen over de weg onder begeleiding van twee motards. Zij zullen bij stoplichten, 

kruispunten, etc tijdelijk het overige verkeer tegenhouden zodat het peloton ongestoord 

door kan koersen. 

 

Er is onderweg geen pauze. Als je je aan de voedingstips hebt gehouden en met name aan 

die van week 24, dan heb je onderweg slechts in beperkte mate iets aan voeding nodig. Des 

te meer zul je moeten drinken en dat wordt je, net als voedingsrepen, aangereikt. 

 

Dat alles vanuit de ploegleidersauto. Vanuit de auto wordt door Juliette Arts foto’s gemaakt, 

zijn reservematerialen voorradig, is eten en drinken onder handbereik en zal Tischa Kleyn 

de longen uit haar lijf roepen om de renners aan te moedigen. Dit alles onder begeleiding 

van de welbekende Tour de France claxon. 

Krijg je pech (lekke band oid) dan zal er hulp vanuit de ploegleidersauto zijn en kun je door 

gebruik te maken van de auto (aanhaken) naar het peloton terugkeren. De koers wacht op 

niemand … maar houd dan wel een beetje in. 

 

Dagprogramma Markermeer Klassieker 2015 - 13 juni 2015 

08:30 Ontvangst  

09:00 De gevleugelde woorden van Gert 

09:15 Fotoshoot: individueel en peloton 

09:30 Start Markermeer Klassieker 

13:30 Finish Markermeer Klassieker  

 Douchen en omkleden 

14:15 Pastamaaltijd en sterke verhalen 

 

Het weer 

Alleen in heel bijzondere weerssituaties kan de Markermeer 

Klassieker of één van de clinics worden afgezegd of verplaatst. Regen en harde wind horen 

daar in elk geval niet bij! 

 

Aanmelden en kosten 

Het aanmelden gaat in twee stappen: 

Per email 

1. Voornaam en naam 

2. Adres en woonplaats 

3. Mobiel telefoonnummer 

4. Geboortedatum 

5. Man/vrouw 

6. Kledingmaat (zie bijlage) 

http://www.wmfevenementen.nl/
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7. Vind je het in orde als jouw gegevens worden gedeeld in verband met carpoolen?  

 

Per bank 

De kosten om aan dit bijzondere event deel te kunnen nemen zijn €237,50 

Je kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer: 

NL73RABO0156795167 

Ten name van WMF Evenementen 

Ovv MMK2015 

 

Je bent definitief aangemeld zodra het inschrijfgeld is ontvangen.  

 

Elke deelnemer betaalt voor het gehele event. Het is niet mogelijk om voor slechts een 

onderdeel in te schijven. Het is helaas ook niet mogelijk om geld later terug te geven 

 

Adressen 

Yachtclub Lelystad Haven  

Oostvaardersdijk 59e 

8244 PB Lelystad-Haven 

Telefoon: 0320 262 300 

 

Havenkantoor Lelystad Haven 

Oostvaardersdijk 59a 

8244PB Lelystad  

Telefoon: 0320-260326 

 

Merida Experience Apeldoorn 

Laan van Westenenk 102 

7336 AZ Apeldoorn 

Tel: +31-55 506 2200 

 

Telefoonnummer Koene Rem, organisator 

+31 6 36432352 

 

Al met al een behoorlijke koerswijziging dus ten opzichte van de vorige keer. Maar wel 

eentje waar het hart van menig wielerliefhebber veel sneller van gaat kloppen. De 

Markermeer Klassieker is iets bijzonders geworden en zeer uniek in haar soort. 

 

We hebben er ongelofelijk veel zin in! 

 

Koene Rem 

 

 
 

http://www.wmfevenementen.nl/

