Opening Wielerbaan Apeldoorn met winst voor Richard en Jeroen
Op vrijdag 14-11-2008 is het schitterende multifunctionele sportcentrum Omnisport in Apeldoorn
officieel geopend.

Het schitterende nieuwe complex met een mooie wielerbaan

De opening werd verricht door de voorzitterster van het NOC/NSF Erica Terpstra samen met de
Burgemeester van Apeldoorn Fred de Graaf , gedeputeerde van de Provincie Gelderland Hans Esmeijer,
projectwethouder Fokke Spoelstra en exploitant Dirk Lips Libema. Na dit officiële gedeelte was het tijd
voor de sporters om het complex sportief te openen. Zo was de atletiekvereniging actief op indoorbaan
die binnen de wielerbaan ligt en de volleybalvereniging Dynamo op het middenterrein.

Theo Bos in actie bij de kwalificatie sprint

Maar onze aandacht ging natuurlijk uit naar de baanwielrenners waar toch de crème de la crème van de
Nederlandse baansport acte de present gaf. Zo waren daar o.a. Theo Bos, Teun Mulder en Tim Veldt die
een teamsprint en een sprintwedstrijd reden, Leon van Bon die meedeed met een dernywedstrijd en
Marianne Vos en Vera Koedooder die de scratch reden.

Marianne Vos en Vera Koedooder in actie tijdens de scratch

Ook de 4 beste tandems van Nederland verschenen aan de start, zo waren daar Alfred Stelleman en Jaco
Tettelaar de zilveren medaillewinnaars van de Paralympics in Peking, de Nederlandse kampioenen 2008
op de weg Lennart Vroon en Theo Verlouw, Luuk Lukassen en Patrick van Gortel en natuurlijk de
meervoudige kampioenen van Nederland Richard Bonhof en Jeroen Lute.

Richard en Jeroen aan de start voor de achtervolging

De tandems waren uitgenodigd voor De Grote Prijs Duratec een achtervolging over 3 kilometer.

De zilveren medaille winaars van Peking Alfred en Jaco

Richard en Jeroen kwamen in de baan samen met Alfred en Jaco en vanaf de start namen ze voorsprong
op de zilveren medaille winnaars van Peking en stonden die in het verloop van de wedstrijd niet meer af.
Met een ruim verschil wonnen ze de serie in een goede tijd.

In een mooie stijl naar de overwinning

Daarna was het de beurt aan de tandems van Luuk met Patrick en Lennart met Theo voor hun 3 kilometer
achtervolging. Al gauw was duidelijk dat de tijd die Richard en Jeroen hadden neergezet niet haalbaar
was en de overwinning in de serie voor Luuk en Patrick was en van de wedstrijd voor Richard en Jeroen.

Zo werd de uitslag van deze achtervolging:
1e Richard en Jeroen
3.32.41
e
2 Alfred en Jaco
3.39.30

Luuk en Patrick in actie

3e Luuk en Patrick

4.03.42

4e Lennart en Theo

4.14.15.

De wegkampioenen 2008 Lennart en Theo werden 4e
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