
’s Heerarendskerke, Zeeland zaterdag 15 juli 2006 
 
Op een aangename zaterdagmiddag is het tijd om te koersen in het 
Zeelandse ’s Heerarendskerke. Zo’n 20 tandemteams uit heel Nederland en 
enkele teams uit Belgie, verzamelen zich in het dorp voor dit jaarlijke 
evenement. 
 
Mijn piloot is wederom Joop Verstraten uit Zeeland. Vanwege zijn goede 
gedrag en geleverde prestaties tijdens de Ronde van Polen, mag hij 
wederom mijn voorrijder zijn, gelukkig gaat hij hiermee akkoord. Piloten zijn 
namelijk schaars. 
 
Op het programma staan een tijdirt van 1.7 km. en een wegwedstrijd van 60 
km. voor de heren, 35 ronden van 1.7 km. De damesteams mogen 30 ronden 
rijden. 
 
Tijdrit 
 
We beginnen met de tijdrit en starten als laatste. De tijdrit en wegwedstrijd 
vinden op hetzelfde parcours plaats. 
De tandem wordt op gang gebracht en knallen maar. Stukje wind tegen, 
scherpe bocht naar links, al gauw een tweede bocht naar links en vervolgens 
enkele honderden meters de wind in de rug dus tempo maken. Voor de finish 
nog een lange flauwe bocht en nog even doorbijten tot de streep.  
We eindigen met een tijd van 2 minuten en 18 seconden. Net niet genoeg 
voor podium, 0.3 seconden achter de nummers 3. De tijd valt ons echter mee 
en we zijn tevreden met ons resultaat. 
 

Tijd Dames Gem. 
snelheid 

2.24.1 Eefje Ottevanger / Katrin Goeken 42,83 
2.26.0 Claudia Witteveen / /Esther Crombag 42,27 
2.31.2 Kiona Harbers / Christa Schrooten 40,82 
2.41.2 Ilse van der Vorst / Ilse Kok 38,28 
3.14.9 Judith Jelsma / Nancy Sier 31,66 

    

Tijd Heren Gem. 
snelheid 

2.14.9 Martin Boomkamp / Luuk Lukassen 45,75 
2.15.2 Jacco Tettelaar / Alfred Stelleman 45,65 
2.17.7 v. Ginnicken / Patrick Verrijkt 44,82 
2.18.0 Joop Verstraten / Richard Bonhof 44,72 
2.22.8 Robert Robijns / Philippe de Wit 43,22 
2.27.8 John Burger / Bea den Bakker  41,76 
2.56.9 Victor Drop / Irina Caraman  34,89 
3.41.6 Abdoe / Cees Ammerlaan 27,85 

 
 
 



 
 
 
Wegwedstrijd 
 
Een uur later de wegwedstrijd. De heren vertrekken eerst, iets later de dames. 
De temperatuur is tamelijk hoog dus het wordt flink zweten en drinken. We 
proberen bij de kopgroep te blijven maar verliezen veel tijd in de bochten en 
komen te langzaam op gang. We worden na een aantal ronden gelost en 
moeten op eigen houtje verder. Een tandem vlot door de bochten manouvreren 
vereist enige ervaring komt Joop achter maar niet getreurd, we knallen door. 
Het merendeel van de koers rijden we alleen maar het tempo weten we erin te 
houden, het is tenslotte geen toertocht. 
In de kopgroep weten team Lukassen en Stelleman zich los te rukken van 
team den Bakker en Oost. Zodra Lukassen en Stelleman er vandoor zijn, lukt 
het ons naar de overgebleven 2 teams te rijden en een aantal ronden voor het 
einde sluiten we aan. Het wordt uiteindelijk een sprint om de derde, vierde en 
vijfde plaats. Op de streep worden we geklopt door Verlouw/Oost, we 
eindigen als vierde. Team Stelleman verslaat Martin Boomkamp/Luuk 
Lukassen en winnen de koers. 
Bij de damesteams weten Claudia Witteveen en Esther Crombag team 
Ottevanger/Goeken in de sprint te verslaan. 
 
Volgende koers: Amersfoort maar eerst 2 weken klimmen in Spanje!!! 
 
Richard Bonhof 
 
 
 
 


