Jeroen Lute even een weekje solo
De piloot van Richard heeft de afgelopen weken weer een paar wedstrijden solo gedaan. Het was
duidelijk dat hij goede benen heeft overgehouden van zijn wedstrijden met de tandem.
Allereerst op zondag 1 juni in het Noord Hollandse Hoorn reed hij een dijk van een wedstrijd en kwam
in de finale met drie man op kop. Alles leek erop dat Jeroen ging winnen mede omdat zijn ploeggenoot
Rudy Vriend die ook in de kopgroep zat had aangegeven geen winnaars benen te hebben werd Jeroen
uitgespeeld.
Helaas sloeg drie ronde voor het einde het noodlot toen de derde man van de kopgroep Rob Disseldorp de
bocht niet kon houden en viel, Jeroen kon geen kant op en samen belanden zij in een prutsloot naast het
parcours. Zij wisten weer snel op de fiets te springen waarna Jeroen naar een tweede plaats sprinten,
maar hier had op zeker meer ingezeten.

Jeroen staat het prut nog uit zijn oren te halen

Alvorens Jeroen en Rob op het podium mochten plaats nemen moest er eerst een emmer water gehaald
worden om de gezichten schoon te maken want de rondemiss vond ze even te vies om mee te gaan
zoenen.
Enkel anekdotes van wielersites:

'Zwemmend' naar het podium (West Frisia site)
Zwart van de bagger, afgewerkt met een groen randje kroos. Zo kwamen Jeroen Lute en Rob Disseldorp
gister over de meet van het criterium in Hoorn. Lachende derde werd Rudy Vriend. De Schagenaar was
even daarvoor gelost bij zijn twee kompanen. Bij het zien van zijn twee in het water 'spartelende'
concurrenten ging hij, badmeester onwaardig, nog maar eens flink op de trappers staan om zo alsnog zijn
derde zege van het seizoen binnen te halen.
Badmeester Rudy geeft zwemles in Hoorn (Ruiter wielersite)
Jeroen, die vlak achter hem reed, kon niet anders dan meesturen om samen kopje onder te gaan.
Badmeester Rudy Vriend zag als kenner dat er geen verdrinkingsgevaar dreigde en reed gemakkelijk naar
de overwinning. Jeroen en Rob passeerde, drijfnat, als tweede en derde de eindstreep.

Op donderdag 5 juni stond het criterium van Rijsenhout op het programma een midweekse wedstrijd
met een kwalitatief sterk deelnemersveld. Ook in deze wedstrijd met een gemiddeld van 45 km/uur, kon
Jeroen goed meedoen en terwijl zijn ploeggenoot Jody Tesselaar de wedstrijd won sprinten Jeroen nog
naar een mooie zesde plaats.

Jeroen geconcentreerd de bocht aan snijdend in Rijsenhout

Op zondag 8 juni reed Jeroen het criterium in Uitgeest ook hier door late bijschrijvers een sterk
deelnemersveld. Vanaf de start werd hier gekoerst en Jeroen liet zich ook direct zien maar toen hij even
moest bijkomen vlogen er drie weg.

Jeroen in volle inspanning

Dit waren Andre van Reek, Raborenner Jetse Bol en ploeggenoot Rudy Vriend een ijzersterk trio dat de
gehele wedstrijd op kop wist te blijven. Achter dit trio kwam Jeroen in een 14 man sterke jachtgroep.
Maar doordat er in het begin zo hard was gereden moesten er een hoop renners in deze groep passen. Dat
moest gevolgen krijgen en inderdaad werden de meerijders eruit gereden waardoor er nog zes
achtervolgers overbleven. Alle overige renners werden op één of meer ronde gezet.

De jachtgroep met Jeroen in 5e positie

De winnaar werd uiteindelijk Andre van Reek voor Rudy Vriend en Jetse Bol terwijl Jeroen in de laatste
ronde nog wist weg te komen en naar een vierde plek reed. Hij troefde hiermee snelle jongens als Wim
Botman en Wim Stroetinga af.

Jeroen uitgewoond als 4e over de meet

Na afloop had hij het ook wel gehad en zat hij tegen kramp aan maar wat wil je ook 90 km in twee uur op
een rondje van 1,5 km met een afwisseling van asfalt, steentjes en drempels.
De komende weken staan weer in het teken van de tandem woensdag 11 juni doen ze buiten mededingen
mee aan het districtkampioenschap tijdrijden in Kreileroord Noord Holland. Het weekend van 13 en 14
juni is baantraining in Alkmaar gepland om het weekend erop af te reizen naar Duitsland voor een
wereldbekerwedstrijd. Deze wedstrijd staat als kwalificatiemoment voor Peking alleen voor belang van
het tandem Polderman - van het Klooster.

