
Tandemnieuws 09-09-2007 

 

We beginnen dit nieuws met het goede bericht dat Jeroen volledig herstelt is van zijn val tijdens de 

wegwedstrijd tijdens het WK in Bordeaux. Hij is afgelopen woensdag naar zijn therapeut Cor in Vught 

geweest en die heeft alles weer even recht gezet en diezelfde dag deed de echo van de kleine Lute de rest. 

Zijn test om te zien hoe het er voor stond deed hij zaterdag 08-09-2007 in het loodzware en sterk bezette 

criterium van Berkel en Roderijs een wedstrijd over 100 km. 

Hij reed zeer attent ging mee met de beslissende ontsnapping en werd knap 5
e
. 

 

 
Jeroen leidt de kopgroep in Berkel en Roderijs (foto Nico Lute) 

 

Ook melden wij dat de deur naar Peking nog steeds op een klein kiertje staat. Afgelopen week is intensief 

contact geweest met de bondscoach en dat heeft geresulteerd dat bezien wordt of er nog een mogelijkheid 

bestaat voor nominatie. Dit zal dan moeten plaats vinden in Colombia van 8 t/m 18 november as. waar 

zowel een baan als wegprogramma georganiseerd wordt. Bezien wordt nu of er voldoende nationaliteiten 

(minimaal 9) zijn aangemeld zodat dit voor het NOC - NSF als nominatie gezien kan worden. 

Aankomende week wordt een en ander duidelijk en dan moeten ook Richard en Jeroen er over nagedacht 

hebben of zij deze kans willen pakken. Zodra er duidelijkheid is dan zullen wij het hier melden. 

 

Ook nog twee foto’s van WK in Bordeaux genomen door Didier Echelard die mij deze toe zond. 

 

  
 Sprint baan om 7e en 8e plaats Wegwedstrijd nog voor de val



 

Ook kreeg ik deze week een makelaarsmagazine onder ogen met een artikel over het Alkmaarse 

sportpaleis. Bij dit artikel moest een foto komen en omdat Jeroen en Richard die middag aan het trainen 

waren diende zij als figuranten voor het artikel. En ik moet zeggen het is een prachtige foto geworden. 

 

 
Het artikel met Jeroen en Richard op volle snelheid. 

 

Verslag Nico Lute. 


