
NK Baan 29 december 2012 – Omnisport Apeldoorn

Ter afsluiting van het jaar rijden we op donderdag 29 december 2011 nog het Nederlands Kampioenschap
op de 250 mtr. baan in het Omnisport te Apeldoorn.
Mijn piloot was  Yorick Bos  waarmee ik sinds november op de baan train in de hoop ons te plaatsen voor
het WK baan in L.A. Amerika.
Op het programma stond een omnium,  de uitslag van de 2 te rijden onderdelen bepaald de uiteindelijke
uitslag. De onderdelen die we moesten rijden waren de 1 km. tijdrit en de 4 km. achtervolging
Ons doel was goed te presteren tijdens de 1 km. tijdrit aangezien we ons hier o.a. op focussen voor het
WK. De 4 km. hebben we nog niet eerder samen gereden. Om ongeveer 14:50 beginnen we aan de 1 km.
De start ging redelijk en met een opening van 20.3 seconden zetten we gelijk een nieuw PR. De 2de ronde
verloopt ook goed maar dan wordt het zwaar en in de laatste 2 ronden vallen we stil, helemaal stil.
Hierdoor hebben we uiteindelijk een eindtijd van 1.08:22. Patrick Bos en Rinne Oost zijn oppermachtig
en zetten en nette tijd van 1.05:2 neer. De dames Kim en Kathrin rijden 1.14 en middels een rekensom
staan ze nr. 1 op de 1 km.

De 4 km. verloopt niet goed. We krijgen ronde tijden door maar  deze blijken niet te kloppen en te laag.
Ook het verzet was iets te licht. We rijden een berode 4 km. en eindigen bij de mannen als 3de.



In tegenstelling tot de afgelopen 3 jaar word ik dan ook geen Nederlands Kampioen op de baan. De titel
gaat naar Rinne en Patrick en de dames Kim en Kathrin eindigen als 2de d.m.v. een bepaalde formule.
Yorick en ik moeten het doen met een 3de plek.

Enigszins teleurgesteld moet ik het jaar zo afsluiten maar in 2012 weer nieuwe kansen en we gaan er weer
tegen aan. Dit beginnen we met een baanevenement in Manchester, Engeland waar we zaterdag 7 januari
zullen rijden.
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