Baanclinic visueel gehandicapten 26-11-2007 Velodrome Amsterdam
Na een korte voorbereiding waarin een hoop geregeld moest worden door Richard werd vandaag een baanclinic
gehouden voor een 7-tal blinde en slechtziende leerlingen van de Visio Comeniusschool uit Amsterdam en
Visio Het Loo Erf uit Apeldoorn (www.visio.org) .
Richard had in samenwerking met de wielerbaan het materiaal en de piloten geregeld en Jeroen - uiteraard ook
aanwezig als piloot - had gezorgd dat de leerlingen in een Ruiter shirt konden rijden.
Door Topsport Amsterdam was veel ruchtbaarheid gegeven waardoor er flink wat media op af was gekomen.
De dag begon dan ook voor Richard met een interview op Radio Noord Holland waardoor heel Noord Holland
op de hoogte was van deze clinic. Eenmaal samen met Wil Oostenenk op de wielerbaan aangekomen stond een
journaliste van Het Parool klaar om Richard de oren van zijn hoofd te vragen. Ook had Het Parool een fotograaf
mee gestuurd om het e.e.a. vast te leggen.

Het weekblad Echo (huis aan huis blad in Amsterdam met een oplage van 200.000 stuks) maakt ook een artikel
met foto’s van ondergetekende.
Om een paar minuten voor 13.00 uur arriveerde de 7 leerlingen (4 jongens en 3 meisjes) en kon de clinic
aanvangen. Richard hield een korte inleiding over hoe deze clinic tot stand was gekomen en wie er aanwezig
waren waarna Jeroen wat in ging op de technische aspecten van het tandemrijden.

Hierna volgde een kennismaking met het tandem en dat vooral door voelen.
Daarna togen ze naar de wielerbaan en ook hier was het voelen hoe steil het was en werd een rondje om de baan
gewandeld om het vertrouwen van de leerlingen te winnen.

De piloot van Stichting Amsterdamse Baanwielerschool Lars v.d. Moolen ging daarna in op het rijden van een
tandem zonder rem en vooral op een doortrapper. De angst sloeg wel een beetje toe bij vooral de vrouwelijke
leerlingen maar tactisch als ze zijn lieten ze de heren voor om hun kunsten op het tandem te vertonen.

Er waren 3 tandems beschikbaar en 3 piloten naast Jeroen Lute, Lars v.d. Moolen van de Amsterdamse
baanwielerschool en Jan van Veen een belofte renner van de Line Lloyd formatie.

Met wat aarzeling en veel gesleutel door de piloten en de vader van Jeroen - Toon Lute - konden de eerste 3
proeven aan het tandemrijden op een wielerbaan. Die aarzeling zag je omslaan in enthousiasme wat voor de
andere aanleiding was om ook op het tandem te klimmen. Het werd een hele leuke middag voor de leerlingen
getuige onderstaande foto’s.

Na afloop werden er nog enige groepfoto’s gemaakt.

De zeven leerlingen

De leerlingen, Richard en hun begeleiders

De leerlingen, Richard, begeleiders en piloten
Al met al een zeer geslaagde middag waaraan de leerlingen en hun begeleiders veel plezier hebben beleefd.
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