Wereldbekerwedstreijden in Engeland
Na een lange periode zonder tandemwedstrijden is het dan eindelijk zover.
Jeroen en ik gaan deelnemen aan 2 wereldbekerwedstrijden op de wielerbaan.
Hiervoor reizen we op 20 mei af naar Manchester, Engeland, samen met het tandemkoppel John
Burger/Arnold Polderman.
Donderdag 21 mei 1 km. tijdrit Manchester
In kleding van de Nationale Selectie nemen we deel aan de 1 km. tijdrit op de 250 meter lange indoor
baan. We moeten het opnemen tegen Engelse teams, Canadezen, Ieren en Fransen.
Na warm rijden gaan we van start. De start verloopt niet helemaal soepel maar vervolgens zetten we de
vaart er goed i,n wat resulteert in een eindtijd van 1:06.676. Een nieuw persoonlijk record en een derde
tijd dus brons voor ons. De snelste tijd wordt verreden door de Engelsen. Zij winnen het goud met een tijd
van 1:04.029. Het koppel Burger/Polderman eindigt als 5de.

Podium in Manchester voor Jeroen en Richard

Vrijdag 22 mei 4 km. achtervolging Manchester
Op deze dag staan de sprint en de 4 km. op het programma. Jeroen en ik nemen deel aan de kwalificatie
voor de sprint en zetten hier een 3de tijd neer van 11.304 over de 200 mtr. met vliegende start. Wederom
een nieuw persoonlijk record. We zien af van het verdere sprinttoernooi om ons op die manier goed voor
te bereiden op de 4 km

Nog even op de baan trainen.

’s Middags gaan we de baan op met de Canadezen voor de achtervolging. Onze start gaat voorzichtig
maar sneller als de Canadezen. Het is een spannende race en we blijven de Canadezen lange tijd voor.
Toch verliezen we in de laatste km. te veel en winnen de Canadezen deze achtervolging met een tijd van
4:34.805. Onze tijd is 4:36.571, goed voor een gemiddelde snelheid van boven de 52 km/h. Het koppel
Burger/Polderman eindigt als laatste.

Zondag 24 mei 1 km. tijdrit + 4 km. achtervolging Newport
Met 2 medailles op zak reizen we af naar Newport om ook hier weer wedstrijden op de baan te rijden.
Met bijna hetzelfde deelnemersveld als in Manchester gaan we wederom de strijd aan bij de 1 en 4 km.
De dag verloop chaotisch. Het programma verandert diverse malen en uiteindelijk moeten we de 1 km. en
4 km. binnen een uur rijden.
Met een tandje lichter gaan we op beide onderdelen van start. Manchester is een snellere baan als de 250
meter baan in Newport, dus nemen we het zekere voor het onzekere. De start van de 1 km. verloopt goed
en vervolgens kunnen we het tempo goed vasthouden. Eindtijd 1:07.262, 0.6 seconde achter de nummer 1
dus een tweede tijd voor ons.
Op de 1 km. was het ons wederom gelukt de Canadezen voor te blijven. Op de 4 km. zijn ze net weer te
sterk. Onze start gaat sneller en we rijden constant maar de Canadezen zijn net iets sneller per ronde..
Hier winnen ze, net als in Manchester de 4 km. en eindigen wij als 2de. Met een tijd van 4:37.00
Met een tevreden gevoel verlaten we Newport en haasten we ons naar de boot in Harwich. Deze
resultaten hebben we mooi op zak, op naar de volgende koers, een wereldbekerwedstrijd in Gippingen,
Zwitserland op 6 en 7 juni
Met vriendelijke groet
Richard Bonhof
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