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Op deze dag organiseerde wielervereniging Eemland te Amersfoort een criterium 
voor o.a. tandems. 
Op een mooi parcours van 1350 meter lengte, voorzien van 4 bochten en een klein 
viaductje, werden de tandems verzocht 60 kilometer te volbrengen. De 
weersomstandigheden waren redelijk. Af en toe flink de wind op kop maar geen 
regen en soms kwam de zon zelfs even kijken. 
Met deelnemers als o.a. Luuk Lukassen/Bart Groot Zevert, Arnold Polderman en 
piloot, Robert Robijns/Philippe de Wit (België) en het enigste damesteam Bianca 
Nijhof/Esther Crombach en nog enkele teams, verscheen er een leuke groep aan de 
start. Mijn piloot was debutant Rob van der Geest. Na een week eerder voor het 
eerst met de wegtandem kennis te hebben gemaakt was het nu menens en mocht 
Rob reeds een koers rijden. 
Om 13:45 werden de tandems op gang gebracht. In het begin werd er veel samen 
gereden maar na verloop van tijd splitste de groep zich en werden de snelheden hier 
en daar opgevoerd. Het tempo zat er goed in en ook piloot Rob had de tandem goed 
onder controle. Na verloop van tijd raakten we steeds meer op elkaar ingespeeld 
maar dit heeft gewoon tijd nodig.  
Op een gegeven moment een demarage van team Lukassen. Hier werd te laat op 
gereageerd door de andere teams waardoor Bart en Luuk een gat wisten te slaan en 
verder uit wisten te lopen. Vergezeld van team Polderman zetten we de 
achtervolging in maar het gat was te groot. Gunstig voor team Lukassen want op die 
manier hadden ze nog voldoende tijd om in de laatste ronde een wiel te verwisselen. 
De 2de en 3de plek moest beslist worden in een sprint tussen team Polderman en ons. 
De streep lag een paar honderd meter na het viaduct dus werd er even flink versneld 



in de afdaling en was het alles op alles zetten om team Polderman voor te blijven. Dit 
lukte tot een paar meter voor de streep toen ze ons toch wisten te passeren en te 
kloppen. Rob en ik hadden ons best gedaan en moesten dus genoegen nemen met 
de derde plek. Met deze positie waren we beiden tevreden. Voor een eerste 
tandemkoers heeft Rob prima gepresteerd en team Vredestein stond wederom op 
het podium. 
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