
Woensdrecht 17 april 2005 
 
Voor 16 en 17 april stonden een training en wedstrijd op het programma. Op 
zaterdag 17 april kwamen verscheidene tandemteams uit het hele land naar Bergen 
op Zoom voor een training en de volgende dag een wedstrijd in Woensdrecht. Mijn 
piloot voor dit weekend was Patrick van Gortel. 
 
Na een rustige, wat vochtige training van 2.5 uur op de zaterdag, moest het zondags 
gebeuren. Een wedstrijd met zo'n 20 teams aan de start. Teams uit Nederland, 
België, Duitsland en zelfs uit Frankrijk waren naar Woensdrecht afgereisd om een 
goede prestatie neer te zetten of kennis te maken met het tandemen op 
wedstrijdniveau. 
 
Het onprettige parcours met veel drempels, slechte smalle wegen, een paar 
dranghekken als keerpunt en een totale lengte van zo’n 4.5 km. hebben we, op deze 
frisse maar droge zondag, anderhalf uur mogen bewonderen en voelen. 
Rond 11:30 werd er vrij plots gestart. Al gauw werd er een kopgroep van 8 teams 
gevormd welke als eerste Woensdrecht in- en uitreden. Na enkele ronden 
demarreerden er 2 teams. Team Prijs kreeg vervolgens problemen en moest 
afhaken. Ook bij team Lukassen zorgde de aandrijving voor problemen maar zij 
waren in staat hun weg even later te vervolgen. En bij ons, Patrick en 
ondergetekende, tja, hier liep het ook niet helemaal naar wens. Door problemen met 
mijn wielerschoenen schoot een schoen af en toe uit het pedaal. Hierdoor vielen we 
enkele keren even stil. Helaas trok het peloton zich hier niks van aan en reden ze 
volle bak door waardoor wij alles uit de kast moesten halen om weer aan te sluiten, 
een goede training maar dit was absoluut niet de bedoeling. Wanneer ik vervolgens 
nogmaals uit het pedaal schiet, en het team Heerko Gorter/Alfred Stelleman juist 
demarreerd om naar de kopgroep te rijden, lopen we zoveel vertraging op dat we 
gelost worden, de moed zakte me toen letterlijk even in de schoenen.  
Maar, we rijden op een tandem, we zijn met z’n tweeën en geven nog niet op. 
Doordat we gelost zijn moet er nog iets harder gewerkt worden als voorheen, geen 
team om achter en dus uit de wind te rijden. Als Patrick vervolgens enkele malen 
meld dat we inlopen op een team voor ons, is het alsof dit wat extra kracht geeft en 
na drie ronden hebben we ze weer te pakken! Niet veel later komt ook team 
Lukassen ons vergezellen. Met drie teams zetten we de achtervolging op de 
kopgroep in. 
 
Uiteindelijk lopen we wel in op de koplopers maar met nog 2 ronden voor de boeg is 
het gat te groot. In de laatste bocht heeft team Lukassen wederom pech waardoor wij 
samen met een Frans team richting de eindstreep rijden. Dit is altijd wel een 
spannend moment, de laatste paar honderd meter. De piloten houden elkaar goed in 
de gaten en uiteindelijk moet er gesprint worden. Ook in deze sprint blijk ik weer 
kracht te kort te komen en wederom moeten we het afleggen tegen de Fransen, zij 
eindigen als vierde en wij mogen het met een vijfde plaats doen. 
 
Door deze wedstrijd is me wederom duidelijk geworden dat er nog veel getraind moet 
worden. Mijn trainingen zullen aangepast moeten worden om op bepaalde punten 
sterker te worden. Werk aan de winkel dus. 
 
 



17.04.05 Woensdrecht   
TANDEM MAN  rugnr 

1 Noyelle Jérémy - Stéphane Gendron FR 54 
2 Rudy Meeus - Kris van der Veken BE 58 
3 Alfred Stelleman - Heerko Gorter NL 9 
4 Marc Bussière - Laurent Rouxel  FR 57 
5 Richard Bonhof - Patrick van Gortel NL 2 
6 Luuk Lukassen - Bart Groot Severt NL 11 
7 Arnold Polderman - Theo Verlouw NL 10 
8 Marc Eymard - Pierre Francquet BE 5 
9 Simon Baake - Robert Robijns NL 3 

10 Cees Amerlaan - Piet van Drunen NL 51 
11 Sjaak Vlasblom - Rob Gerritsen NL 7 

opgave :      
na 7 R Jurriaan Prijs - Jos Wofkamp NL 4 
na 10 R Rudolf Hennig - Dirk Hasselo DE 6 
na 13 R Daniel Delchambre - G. Van Ginniken BE 8 
      
Mixed       

1 Lars Vogelenzang/Kiona Harbers NL 52 
opgave Victor Droop/Katrien de Goede (na 10 R) NL 1 

 
Met vriendelijke groet, 
Richard Bonhof 
 


