
Nederlands Kampioenschap tandem, Eibergen 14 mei 2005 
 
Vredestein rolt naar ZILVER!!! 
 
Met mooi weer maar behoorlijk veel wind werden om 11:45 op deze zaterdag weer 
diverse tandems in beweging gebracht. Zowel heren als mixed teams waren net als 
het voorgaande jaar van de partij. De heren teams hadden 12 ronden van 7 kilometer 
voor de boeg, de mixed teams 9. 
Na een halve ronde werd bij de heren het tempo al opgevoerd en er een peloton 
gevormd. Af en toe een demarrage maar niemand werd gelost. In de 5de ronde 
gingen Patrick en ik op kop rijden. Langzaam reden we vervolgens weg van het 
peloton en geen enkel team reageerde hierop. Met op sommige stukken de wind flink 
op kop was het behoorlijk stampen, wetende dat het peloton achter je aan zit te 
jagen. Toch konden we een mooie voorsprong opbouwen en houden. In de 8ste 
ronde werden we nog wel vergezeld door het team Gorter/Polderman maar nog 
steeds liet het peloton het afweten. Samen met Heerko Gorter en Arnold Polderman 
bleven we een voorsprong houden op het peloton en konden we de snelheid er goed 
in houden.  
 
 

 
 
 
Anderhalve ronde voor het eind demarreerde het koppel Gorter/Polderman nog één 
maal, helaas konden we hier niet meer bij aansluiten en bleven ze op 150 meter voor 
ons rijden. Het rood-wit-blauw was dus voor dit team maar met een ruime voorsprong 
op het peloton mochten Patrick en ik het zilver in ontvangst nemen. Hier hebben we 
hard voor moeten werken maar het was zeker de moeite waard. 
 
Bij de mixed teams ging het goud naar team Elias van Groeningen/Judith Lambach 
die in de sprint het team van Veen uit Naadlwijk wisten te verslaan. 
Suzanne en Jan van Veen maakten hun debuut op een wegtandem van 
mij.Persoonlijk vind ik dat ze een geweldige prestatie hebben neergezet. Jan en 



Suzanne zijn trouwens mijn trainingsmaatjes op de wielerbaan en koersen solo heel 
wat af. Nancy Sier wist met haar voorrijder een keurige 3de plaats te behalen. 
 

 
 
Richard Bonhof 
 
RONDE VAN EIBERGEN 2005 
   
   
NK TANDEM HEREN 
   

1 Herko Gorter / Arnold Polderman 
2 Patrick van Gortel / Richard Bonhof 
3 Tim en Paul Preyer 
4 David Fiktoor / Alfred Stelleman 
5 Bart Groot Zevert / Luuk Lukassen 
6 Sierd Stegenga / Jurriaan Prijs 
7 Kris van Veken / Rudy Meeuws 

8 
Emiel Embregts / Gerard van 
Ginneken 

9 Gerbert Dolman / Hesdy Colin 
10 Pierre Francquet / Marc Eymard 
11 Robert Robijns / Philippo de Wit 
12 Sjaak Vlosblom / Rob Gerritsen 

   
   
   
NK TANDEM  MIXED 
   

1 
Elias van Groeningen / Judith 
lambach 

2 Jan van Veen / Suzanne van Veen 
3 Edward Huisman / Nancy Sier 
4 Theo Verlouw / Esther Crombarg 
5 Victor Droop / Katrien Goeken 

 


