Texel, 3 september 2005

Tijdrijden te Texel, dit stond op het programma op zaterdag 3 september. Het betrof
dit jaar geen NK maar toch reden genoeg om wederom de 40 km. tijdrit zo snel
mogelijk af te leggen.
Mijn piloot voor deze tijdrit was Judith Lambach uit Arnhem, ook piloot bij Nancy Sier
tijdens de wegwedstrijden bij het EK in augustus.
Wederom kwamen rijders uit Nederland, België en Duitsland naar Texel om tijdens
dit schitterende weekend Texel te bewonderen. Mooi weer, veel zon, een goede
temperatuur en veel wind zorgden voor een goede sfeer en veel fietsplezier.
Trainen met Judith was al diverse malen aan de orde geweest, nu was het tijd voor
een wedstrijd en wel gelijk een tijdrit over 40 km. ’s Morgens nog even een deel van
het parcours verkennen samen met het damesteam Esther Crombach/Bianca Nijhof
en tegen de middag begon de spanning op te lopen.
Om 15:00 mochten Judith en ik de tandem op gang trekken. Esther en Bianca waren
zojuist weer gearriveerd en hadden een prima tijd neer gezet. Met de wind vol op kop
gingen we van start. Al gauw hadden de jongedame voorop en de stoker achterop
een prima beentempo te pakken. Nadat de benen het gevraagde vermogen konden
accepteren begon het steeds beter te lopen en beiden waren we in super vorm.
Judith reed super en ik deed mijn uiterste best om haar bij te houden. Soms even
een stukje wind in de rug dus weer even opschakelen. Een ander deel weer even
terugschakelen want op de open vlaktes kon het hard waaien. Uiteindelijk draai je
dan de dijk weer op met de laatste 7 kilometer voor de boeg. Het laatste beetje
energie wordt uit de benen geperst en daar waar mogelijk nog een tandje erbij en
dan de streep…………………
Tijd: 59 minuten en 10 seconden, geweldig was dit om te horen. Een schitterende
prestatie al zeg ik het zelf, goed voor een gemiddelde snelheid van 41.58 km/uur.

Judith en ik waren zelfs nog sneller als het duo Patrick de Bie/Theo Verlouw, een
herenteam! Heerko Gorter/Arnold Polderman wisten de snelste tijd neer te zetten.
Uitslag eerste 7 teams
Naam
1
2
3
4
5
6
7

Tijd
Heerko Gorter/Arnold Polderman
Bart Groot Zevert/Jos Groot Zevert
David Victoor/Alfred Stelleman
Edward Huiskamp/Juriaan Prijs
Judith Lambach/Richard Bonhof
Patrick de Bie/Theo Verlouw
Bianca Nijhof/Esther Crombach

0:53:59
0:55:45
0:57:00
0:58:56
0:59:10
0:59:11
1:03:53

Gemiddelde
45.57
44.13
43.16
41.74
41.58
41.57
38.51

