Wereldbekerwedstrijd Gippingen, Zwitserland

Op vrijdag 5 juni reizen Jeroen en ik af naar het Zwitserse Gippingen om daar op 6 en 7 juni deel te
nemen aan een wegwedstrijd en tijdrit.
Tussen de buien door kunnen we het parcours nog even verkennen die avond waarna we verder reizen
naar ons hotel.
Wegwedstrijd zaterdag 6 juni.
Om 17:10 is de start van de wegwedstrijd over 84.6 km. Hiervoor moeten we 9 ronden van 9.4 km. rijden
op een parcours met enkele klimmetjes en een leuke afdaling.

Teams uit o.a Polen, Slowakije, Belgi_, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland zijn van de partij. Nederland
wordt vertegenwoordigd door 3 tandemteams.
De eerste 3 ronden van de koers gaan moeizaam, het draait nog niet helemaal lekker bij Jeroen en mij. De
verscheidene demarages kunnen we wel volgen maar daar blijft het bij.

Tot 2 ronden voor het einde. De turbo gaat aan bij Jeroen wanneer hij een kans ziet om weg te rijden, en
dit lukt. We slaan al gauw een gat en de andere Nederlandse teams gaan afstoppen. We hebben de vaart er
goed in en zetten zelfs de snelste rondetijd nog even neer. Toch weten een halve ronde voor het einde de
Paralympische Kampioenen (2008) uit Polen weg te rijden uit het peloton en zich bij ons aan te sluiten. In
de eindsprint die daarop volgt zijn ze ons met 0.09 seconde voor en winnen ze de wedstrijd.
Jeroen en ik eindigen als 2de.
Tijdrit zondag 7 juni
Om 9:01 op deze zondagmorgen start voor ons de tijdrit over 9.4 km., het zelfde rondje als de
wegwedstrijd. Gelijk na de start moeten we al omhoog en de vaart erin zien te houden. Na 11 minuten en
30 seconden passeren we de finishlijn weer. Het draaide goed en met een gemiddelde van 49.043 km/uur
zetten we een tweede tijd neer. 2 seconden sneller zijn de Poolse wereldkampioenen.
Met twee 2de plaatsen keren we weer huiswaarts.
Door deze resultaten en die resultaten in Manchester onlangs, hebben we ons gekwalificeerd voor het WK
baan en WK weg. Dit houd in dat we in september deel zullen nemen aan het WK weg in Itali_ en in
november zullen we aanwezig zijn bij het WK baan in Engeland.
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