Wereldbekerwedstrijd Corrèze, Frankrijk
26 mei wegwedstrijd over 82 km.
27 mei tijdrit over 25 km.
Voor het eerst in mijn agenda stond dit maal een wereldbekerwedstrijd in het Franse Corrèze.
Mijn piloot is wederom Jeroen Lute van het Noord Hollandse Ruiter-Dakkapellen wielerteam.
Op donderdagmorgen vertrekken we samen, met chauffeur Piet Schouten, met een camper
van Ruiter Dakkapellen.
Na 14.5 uur rijden arriveren we in Corrèze onder stralende omstandigheden.
De vrijdag erop gaan Jeroen en ik het parcours verkennen. Een glooiend parcours met een
paar pittige beklimmingen erin en leuke afdalingen.
Op zaterdagmiddag 26 mei is het dan zover. Zo’n 25 tandemteams uit Europa staan aan de
start om deel te nemen aan de tandemwedstrijd over 5 ronden van 16.4 km. Nederland is
vertegenwoordigd met 4 teams.
Het weer is intussen totaal omgeslagen en onder extreme weersomstandigheden gaan we
van start. Al gauw volgt de eerste beklimming waardoor het deelnemersveld uit elkaar wordt
gerukt.
In de tweede ronde moeten we lossen van het peloton. Ik heb het er even moeilijk mee
tijdens de beklimming maar even later sluiten we weer aan bij de kopgroep. Vervolgens
weten een Slowaaks en Pools koppel weg te rijden en een voorsprong op te bouwen van een
minuut.
In de laatste kilometers wordt het weer duidelijk. Het wordt weer sprinten. In de sprint
worden we verslagen door nog een Pools team welke net iets sterker is in de laatste klim. Wij
eindigen hierdoor als 4de team gevolgd door Tettelaar/Stelleman. Ronald van der Wal/Arnold
Polderman halen de finish niet gezamenlijk. Zijn gaan in de afdaling met een snelheid van 80
km/uur onderuit.
De volgende dag staat een tijdrit op het programma over 2 ronden met een totale afstand
van 25 km. in het nabijgelegen Vitrac Sur Montane. Om 9:58 mogen we van start. Wederom
is het klimmen en dalen. Jeroen heeft de vaart er weer goed in en doe mijn best om hem bij
te houden.

Uiteindelijk zetten we een knappe tweede tijd neer. De Slowaken winnen wederom. We
eindigen met een tijd van 33:50,400. 28 seconden achter de nummers 1. Team
Tettelaar/Stelleman eindigt 29 seconden achter ons.
In het eindklassement eindigen we als derde!
Volgende wedstrijd:
Zaterdag 2 juni limietenwedstrijd op de wielerbaan te Büttgen, Duitsland.
Afhankelijk van de tijden die we tijdens deze wedstrijd rijden kunnen we in aanmerking
komen voor deelname aan het WK baan dit jaar.

