Made 2 mei 2004
Zondag 2 mei vertrokken we vanuit Twello met een aantal tandemteams
richting Made om daar deel te nemen aan een criterium, een wedstrijd waarbij vele
ronden worden gereden over een korte afstand. In dit geval betrof het voor
de tandems 44 ronden van ongeveer een kilometer lengte door het centrum
van Made. In totaal goed voor een afstand van 50 kilometer.
Mijn vaste voorrijder, Patrick van Gortel, was verhinderd waardoor ik
genoodzaakt was een vervanger te zoeken. Dit is Elias van Groeningen
geworden uit Dorwert, werkzaam bij een fietsenzaak en ook bekent met het
tandemen.
Met Elias had ik nog nooit gereden dus de vrijdag ervoor hebben we even
nader kennis gemaakt, fiets afgesteld en vervolgens nog een eindje
gefietst.
Dit ging allemaal goed en reed fijn dus klaar voor Made
In Made vond de 63e Profronde van Made plaats. Om 3 uur gingen de tandems
van start, om 5 uur de profs.
Na gearriveerd te zijn weer hetzelfde ritueel als anders. Fiets klaar
zetten, nummers halen, kleding aantrekken en even een eindje warm rijden.
Nadat de dames (waaronder Leontien van Moorsel, Mirjam Melchers en Renate
Groenewold) waren gefinisht kregen we de gelegenheid om nog even het
parcours te verkennen.
Vervolgens om 3 uur de start, wederom met een behoorlijk aantal tandems.
In totaal deden er 16 teams mee. Teams uit Nederland, België en Duitsland
waaronder ook een aantal mixed (man en vrouw).
Na het startschot vormde zich al gauw een kopgroep van 3 teams. Het team
van Pascal Schoots/Jan Mulder, Bart Groot Zevert/Luuk Lucassen en Jurian Prijs
met zijn piloot namen de leiding. Elias en ik maakten deel uit van het
tweede groepje waarin Theo Verlouw/Alfred Stelleman reden en nog een
Belgisch team. Na enige tijd werden we gedubbeld door de kopgroep.
Gelukkig waren we in staat om bij hun aan te sluiten en konden we even van hun
snelheid profiteren. Het team Stelleman en het Belgische team konden niet
aansluiten. Helaas bleek de snelheid van de kopgroep toch te hoog en
moesten we na verloop van tijd afhaken waardoor we weer bij de achterblijvers
terecht kwamen. Toen wenogmaals werden gepasseerd door de kopgroep, team
Mulder en team Lucassen, sloten Elias en ik wederom aan. Jurian Prijs en zijn piloot
waren nergens te bekennen maar reden elders op het parcours.
Door in het wiel te blijven rijden van de leidende twee teams hebben we
ook team Stelleman en de Belgen niet meer gezien. In de sprint wisten
Pascal Schoots en Jan Mulder nog iets meer kracht op de pedalen te zetten
dan Bart Groot Zevert en Luuk Lucassen maar ook zij presteerden weer
geweldig en dit terwijl Luuk lang niet fit was. Jurian Prijs eindigde op
de 3de plaats. Elias en ik legden beslag op de 4de plek voor Theo Verlouw en
Alfred Stelleman.
Met de vierde plek ben ik zeer tevreden. Voor de eerste keer met Elias op
de tandem en dat terwijl hij toch relatief weinig heeft kunnen fietsen en
onlangs een aantal weken ziek was. Ik vind dat hij geweldig heeft
gepresteerd en we samen goed hebben gereden.
In een normale wedstrijd blijk je van de baan te moeten als je wordt gedubbeld en
mag je ook niet in het wiel van de koplopers rijden. Bij tandems blijken de regels

tijdens dit rondje iets soepeler te zijn waardoor we niet van de baan hoefden of een
waarschuwing kregen.
Richard Bonhof

