Hierbij het laatste Peking nieuws.
De strijd bij de tandems voor een ticket naar Peking ging tussen Arnold Polderman en Alfred
Stelleman.
De vele beloftes door de heer Honig bleken allemaal niet te kloppen.
Uiteindelijk is besloten te gaan werken met een puntensysteem.
In Holzkirchen vielen punten te halen.
In Segoiva, Spanje, vielen punten te halen.
In Holzkirchen hebben beide koppels een tijdrit gereden.
1ste plaats: Stelleman 100 punten.
6de plaats: Polderman 40 punten.
Segovia is afgelopen weekend gereden.
Zaterdag wegwedstrijd.
Zondag tijdrit.
De wegwedstrijd heeft veel teweeg gebracht.
Een Spaans koppel reed weg waarop team Polderman/vd Klooster in de achtervolging ging.
Echter, nu het om ticket Peking gaat, ging Tettelaar/Stelleman ook in de achtervolging.
De heer Polderman was hier zo woest over dat hij na dit voorval in reeds de 4de ronde is
afgestapt.
Niet slim want..........dit levert hem sowieso geen punten op.
Team Stelleman is doorgereden, heeft nog lek gehad maar uiteindleijk als 11de geeindigd.
Tijdrit volgende dag.
Poldeman 2
Stelleman 6
Ticket voor Peking: Tettelaar/Stelleman
Ik zal niet vermelden hoe Polderman zich voelt, weet ik ook niet maar kan me wel een
voorstelling doen.

Op de website van Arnold Polderman stond hierover het volgend artikel:

Spelen ver weg voor Zeeuws tandemduo
door Jasper Harthoorn. zondag 06 juli 2008 | 23:22
Tekstgrootte
SEGOVIA - Het tandemduo Johnny van der Klooster en de visueel gehandicapte Arnold
Polderman is ver verwijderd van plaatsing voor de Paralympics.
In de bike-off wedstrijden in het Spaanse Segovia dit weekeinde werd het Zeeuwse duo knap
tweede in de tijdrit, maar in de wegwedstrijd stapten ze halverwege de koers af.
Doordat de concurrenten Jacco Tettelaar en Alfred Stelleman twee weken eerder de eerste
wedstrijd in de bike-off wonnen, staat dat koppel er qua resultaten beter voor. De bike-off
bestaat in totaal uit vier wedstrijden. Aangezien de tweede wedstrijd werd afgelast, waren de
wegwedstrijd en tijdrit in Segovia de laatste kansen voor het Zeeuwse koppel om zich volgens
de huidige KNWU-criteria te plaatsen.
In de tijdrit waren Van der Klooster en Polderman goed op dreef. Het duo werd tweede in een
sterk veld en pakte 43 seconden op het koppel Tettelaar/Stelleman, dat zesde werd.
De wegwedstrijd liep echter uit op een fiasco. Johnny van der Klooster was duidelijk. "Het
was koersvervalsing." Volgens hem werd er een smerig spelletje gespeeld. "Het andere
koppel heeft veel connecties in Spanje en er zijn afspraken gemaakt met andere koppels. We
werden door de Spanjaarden constant in de wielen gereden. Coördinator Thorwald Veneberg
van de KNWU zag het ook. 'Dit gaat nergens over', zei hij. Daarom zijn we na de helft van de
race afgestapt."
Het koppel Tettelaar/Stelleman reed de wedstrijd wel uit en werd elfde. De laatste periode
was voor Van der Klooster een aaneenschakeling van frustratie. "Bondscoach Matthijs
Honing is zonder dat wij inspraak hadden op non-actief gesteld. Er zat wel een
vertegenwoordiger namens ons, maar daar wisten wij niets van. En we kunnen niets bewijzen,
maar we hebben het idee dat we ook een keer zijn gesaboteerd. Een kettingbreuk op een fiets
van nog geen jaar oud. Dat kan bijna geen toeval zijn."
Van der Klooster en Polderman zijn het niet eens met de bike-off. In eerste instantie zouden
zij bij het tonen van vormbehoud naar de Spelen gaan. De KNWU heeft de regels echter
veranderd en gelastte een bike-off, tot verbijstering van het Zeeuwse duo.

Ook in het Noord Hollands Dagblad van 14-08-2008 was een interview met Jeroen Lute
geplaatst over deze kwestie.

