Ronde van Hilversum, zondag 12 juni s005
Op een redelijke zondag stond een goed georganiseerd wielerevenement op het
programma georganiseerd door de Gooise Wielerclub de Adelaar te Hilversum. Om
13:30 gaf Jan Mulder het startschot voor een tandemwedstrijd over 60 kilometer door
een woonwijk in Hilversum. 40 Ronden van 1.5 kilometer gaven ons de mogelijkheid
kennis te maken met dit stukje van Hilversum.
12 Tandemteams uit Nederland en België waren van de partij waaronder 3
damesteams. 1 Daarvan bestond uit mijn trainingsmaatje, en Nederlands Kampioen
(in combinatie met Elias van Groeningen), Judith Lambach met stoker Esther
Crombag uit Limburg.
Al gauw na het startschot werd de groep gesplitst en reden Patrick en ik weer voorin
mee om zo direct te kunnen reageren bij de vele demarrages. Er werd namelijk
aanvallend gereden. 2 Teams van Piels werkten de gehele tijd samen en
demarreerden om de beurten waardoor het opletten was.
Gelukkig konden we het tempo goed bijhouden maar toch wisten Bart Groot
Zevert/Luuk Lukassen en David Victoor/Alfred Stelleman na verloop van tijd een gat
te slaan. Toen Heerko Gorter/Arnold Polderman een aantal ronden later het gat
wilden dicht rijden, waren we helaas niet in staat hierbij aan te sluiten waardoor we
met het team van Juriaan Prijs verder reden om de 4de en 5de plaats.
5 ronden voor het einde nog een demarrage van ons. Team Juriaan sloot weer aan
maar vervolgens weer een slimme demarrage van Patrick waar ik me weer bij
aansloot en jawel, team Prijs was gelost en we wisten een voorsprong op te bouwen.
Het gedubbelde team Elias van Groeningen/Willem Jan Post kwam ons vervolgens
de rest van de koers vergezellen.
In de eindsprint wist team Lukassen de beide teams van Piels te verslaan, een
klasse prestatie en vooral slim gereden.
De 4de plek was voor ons, team Vredestein, en ook Judith Lambach/Esther Crombag
brachten de tandem veilig over de streep. Voor hun beiden was het de eerste keer
samen op de tandem en gelijk een super prestatie verricht deze dag.
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Bart Grootzevert – Luuk Lukassen
David Fiktoor – Alfred Stelleman
Heerko Gorter – Arnold Polderman
Richard Bonhof – Patrick van Gortel
Raynold Harmsen – Jurriaan Prijs
Elias van Groeningen – Willem Jan Post
Theo Verlouw – Natasha lieftink
Robert Robijns – Philippe de Wit
Rob Gerritsen – Sjaak Vlasblom
Eefje Ottevanger – Katrien Goeken
Judith Jelsma – Nancy Sier
Judith Lambach – Esther Crombag

Richard Bonhof

Rekken – Lichtenvoorde
W.bij Duurstede – Eindhoven
Gorinchem – Axel
Apeldoorn
Raalte
Doorwerth – Haasdrecht
Woudrichem – Borculo
Aartselaar ( Belgie )
Haarlo – Tilburg
Eindhoven – Nuenen
Amsterdam – Volendam
Arnhem - Maastricht

