P1 tandemwedstrijd Correze Frankrijk 12 en 13 mei 2012
Op vrijdag 11 mei vertrekken we naar Correze in Frankrijk voor een wedstrijd bestaande uit een
wegwedstrijd en tijdrit.
Op zaterdag rijden we de wegwedstrijd. 5 ronden van 16.4 km op een zwaar parcours hebben we te
volbrengen.

Start wegwedstrijd

Volle inspanning

Na de start zit het tempo er al goed in maar bij de tweede klim bleken toch enkele teams te enthousiaste zijn
gestart waardoor ze moesten lossen. Wij blijven echter bij de kopgroep, allen Fransen, en wij kunnen goed
volgen.
Weg rijden lukt ons helaas niet, we worden steeds weer terug gepakt.

Flinke aanmoedigingen

Ook de verzorging was goed

In de derde ronde worden we verrast. Er wordt gedemarreerd en we missen de slag 3 teams, met daarbij de
wereldkampioenen van 2012, weten te ontkomen. Met een ander Frans team zetten we de achtervolging in
maar als we in de vierde ronde lek rijden zijn we verloren. Het duurt even voordat we een wiel hebben en
deze blijkt ook nog te zacht te zijn wat niet erg prettig is als je met 80 km/uur afdaalt. We eindigen dan ook
als vijfde.
Op zondag de tijdrit over 14.7 km. Door de pech van gister hebben we vandaag weer wat recht te zetten. De
tijdrit vindt plaats met ook weer de nodige hoogtemeters en veel wind.
We gaan als zesde team van start en zien op het eind meerdere teams voor ons welke eerder zijn gestart.
We eindigen als derde en hebben wederom laten zien dat we wel wat kunnen.

Geconcentreerd in de tijdrit
Na de tijdrit weer gauw naar Nederland want we moeten een goede 1000 km rijden.
Eindklassement:
Rk Land Name

Road Race Time Trial

Total Time
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2:01:04
2:01:37
2:02:15
2:05:09
2:06:49
2:10:16
2:10:52
2:10:50
2:24:19

2:19:03.21
2:19:36.70
2:21:19.92
2:24:51.00
2:25:19.00
2:29:13.42
2:29:35.99
2:31:19.33
2:45:01.61
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DONVAL Olivier - SACCOMANDI John MB
DEBEAUPUITS Damien - FEBVAY Alexis MB3
DHINNIN Mickaël - BOUSSARD Stephane MB1
GRANDJEAN Arnaud - HERVIO Julien MB3
BONHOF Richard - Van GORTELl Patrick MB3
EYMARD Marc - DE Decker Eric MB1
DÉLEZ Laurent - GRENARD Christophe MB1
ARNOLD Ralf - OBERT Alexander MB2
BEAUGILLET Raphaël - COUTON Charley MB2

Volgende wedstrijd: ronde van België.
Verslag Richard Bonhof, foto's Chrystel Dumond

17:59.21
17:59.70
19:04.92
19:42.00
18:30.00
18:57.42
18:43.99
20:29.33
20:42.61

