Selectie Wereldkampioenschap UCI Para-cycling Bordeaux 2007
Vandaag hebben Richard en Jeroen definitief de bevestiging gekregen dat zij Nederland gaan
vertegenwoordigen tijdens het wereldkampioenschap tandem voor visueel gehandicapten in Bordeaux
Frankrijk. Dit evenement voor de gehandicaptensport zal gehouden worden van 20 t/m 28 augustus.

Ondanks dat de selectie er wel inzat getuige hun resultaten dit jaar is het een goed gevoel dat het nu
bevestigd wordt. Zij zullen zowel het weg als baanprogramma gaan rijden en gezien het tijdstip van beide
onderdelen is het goed te combineren.
Het programma voor Bordeaux 2007 ziet er voor Richard en Jeroen als volgt uit.
Baanprogramma:
- maandag 20 augustus 1 km tijdrit finale van 14.15 tot 16.30 uur;
- dinsdag 21 augustus 4 km achtervolging kwalificatie van 08.00 tot 12.00 uur;
- dinsdag 21 augustus 4 km achtervolging finale van 17.30 tot 17.45 uur;
- woensdag 22 augustus 200 meter sprint kwalificatie van 8.00 tot 9.00 uur;
- woensdag 22 augustus 200 meter sprint ¼ finale, halve finale en finale van 13.00 tot 15.15 uur.
Wegprogramma:
- zaterdag 25 augustus tijdrit over een afstand van 29,7 km van 13.00 tot 15.30 uur;
- maandag 27 augustus wegwedstrijd over een afstand van 101,7 km van 15.00 tot 17.15 uur.
Op dit moment zijn Richard en Jeroen nog in volle voorbereiding naar Bordeaux toe, zo zullen zij a.s.
zaterdag 4 augustus deelnemen aan een tijdrit over een afstand van 33 km in het Drentse Nijeveen.
Volgende week zullen zij een aantal middagen van 14.00 tot 16.00 uur op de wielerbaan in Alkmaar te
vinden zijn om te gaan trainen. Hierna bouwen ze een rustperiode in om in Frankrijk te gaan knallen en als
het even kan een nominatie voor de Paralympics Peking 2008 binnen te halen.
Voor de liefhebbers de website van dit wereldkampioenschap is:
www.bordeaux2007.com
Verslag en foto: Nico Lute

