Jeroen Lute solo
Omdat er voor het tandem geen wedstrijden zijn i.v.m. het Paralympics in september heeft piloot Jeroen
na zijn overwinning in Hoogkarspel solo wel wat resultaten neergezet.
Als eerste was daar op 13-07 het criterium van Obdam waar hij ondanks slechte benen een mooie 6e
plaats haalden.
Een week daarna op 20-07 in het Westfriese Bovenkarspel een zware wedstrijd waar hij in de beslissende
kopgroep zat en uiteindelijk 9e werd.

In Bovenkarspel in zijn nieuwe gele tricot in volle inspanning

Midweeks ging hij op 24-07 naar Zuid-Laren en ook hier in de beslissende kopgroep en werd hij
uiteindelijk 8e.
Op 27-07 trok hij naar Poeldijk in het Westland onder de rook van Den Haag dit werd een afval wedstrijd
waarin hij zich goed wist te handhaven en uiteindelijk een 14e plaats binnen sleepte.

In Poeldijk finish als 14e

Op 31-07 wederom naar het Westland ditmaal in Wateringen maar hier was het zo bloedheet (30 graden
plus) dat Jeroen het na een uur voor gezien hield. Wel toonde hij karakter door een straftraining van 100
km naar huis te doen.

Afzien in de hitte van wateringen

Op 03-08 weer een keer in het Noord-Hollands Oostzaan waar hij een attente koers reed maar niet over de
goede benen beschikte om in de finale mee te sprinten met het peloton, hij werd 24ste.

Stijlvol aanzetten uit de bocht in Oostzaan

Op 10-08 dan het criterium in zijn geboortedorp Limmen waar hij al 3 keer gewonnen had. De
mysterieuze krachten in de sport kwamen hier naar boven en Jeroen reed een dijk van een wedstrijd die
uiteindelijk een 4e plaats opleverde net naast het podium.

Mee in de beslissende kopgroep in Limmen

Net geen podium achter Sander Lormans als 4e

Een aandachtige toeschouwer in Limmen zoon Niek

En als laatste op 17-08 reed hij in Beverwijk waar het bij start was gaan regenen en dat werd daardoor een
zware wedstrijd waarin hij lang voor het podium ging maar zich tevreden moest stellen met 10e plaats.

Mooie inspanning in Beverwijk zwart van de regen
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