Dubbel gevoel en dubbel pech op het NCK
Op zaterdag 3 oktober trok het tandem van Richard en Jeroen samen met de tandems van Arnold en
Dennis en van Alfred en Geert naar het Groningse Hoogezand-Sappemeer. Daar werd die dag het
Nederlands Clubkampioenschap verreden een ploegentijdrit over 49 km waar de tandems buiten
mededingen mochten starten in de A-categorie.

In het mooie nationale tricot voor de start, foto www.wielerfoto.nl

Als eerste van de 74 ploegen in de A-categorie ging de ploeg van de Nationale selectie aangepast
wielrennen van start om onder zware omstandigheden – windkracht 6-7 en buiig weer – hun ploegentijdrit
af te raffelen. Het draaide volgens de mannen goed alleen was het voor tandems een moeilijk parcours
omdat het erg bochtig was en ze heel veel zijwind hadden.

Onderweg in het stormachtige Groningse landschap, foto www.numberseven.nl

Toch bleven ze goed in elkaars spoor en het was dan ook jammer dat voor Richard en Jeroen het
pechduiveltje wederom toesloeg. Ze waren in de laatste 5 km toen Jeroen een kuil in de weg niet zag met
als gevolg zowel voor als achter een lekke band. Ze konden niet verder en zijn dan ook in de bus gestapt,
de andere twee tandems reden goed door en finishte in een tijd van 1.04.05.
Op dat moment hadden ze geen idee hoe dat zich zou verhouden met de andere ploegen, alleen wisten zij
dat de winnende tijd altijd onder het uur heeft gelegen.

Mooie actiefoto, foto www.numberseven.nl

Maar naar mate de ploegen binnen druppelde werd wel duidelijk dat het ook voor deze ploegen een
loodzware onderneming was. Uiteindelijk wisten maar 6 ploegen een snellere tijd realiseren dan de
tandemploeg, met als winnende tijd 1.01.27.

De winnende ploeg van WV Noord Holland voor de start, foto www.wielerfoto.nl

Om nog even op het dubbele gevoel terug te komen dat sloeg op piloot Jeroen. Dit heeft te maken dat de
winnende ploeg de ploeg is waar Jeroen lid van is. Al jarenlang is hij een vaste waarde in de ploeg van
ploegleider Paul Tabak maar dit jaar heeft Jeroen gekozen voor het WK weg en het het NK baan voor
tandems en kwamen deze tijdrittrainingen niet goed uit in zijn programma.
Het was toch een mooie dag voor WV Noord Holland want de dames in de C-categorie pakte brons.
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WV Noord-Holland
WV de Jonge Renner
Gaul !
WV Alcmaria Victrix
WV Otto Ebbens
Westland Wil Vooruit
Tandem Nat. selectie
CRT Raalte
RWC Ahoy
HSK Trias
HSC de Bataaf
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