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Net nu Jeroen herstelt is van zijn val tijdens het WK in Bordeaux is het Richard die vorig 

weekend het asfalt ging opzoeken. Nadat Richard een rustperiode van 5 dagen had ingelast na 

het WK was de honger naar de fiets zo groot dat hij even een paar uur ging fietsen. Hij reed 

op een voorrangsweg en daar stak plots een scootmobiel over waar hij frontaal opbotsten. 

Gevolg een flinke buiteling en zodanig letsel dat hij met ambulance is afgevoerd naar het 

ziekenhuis. Daar is hij onderzocht en bleek niets gebroken te hebben maar had wel veel last 

van schouder, rug en nek. Nu een week na de buiteling heeft hij nog veel last van zijn 

schouder. Hij wordt nog flink beperkt in zijn doen en laten en laten we hopen dat het allemaal 

goed herstelt. 

 

Over Colombia en verdere mogelijkheden om zich te nomineren voor Peking nog steeds geen 

nieuws en als dit nog lang gaat duren dan komt een eventueel goede voorbereiding in het 

gedrang. 

Ook de plannen van Jeroen en Richard laten hierdoor nog even op zich wachten, dus wordt 

vervolgd. 

 

Jeroen gaat ondertussen door met koersen zo is hij hard aan het trainen voor het NK tijdrijden 

voor clubteams dat op zaterdag 22 september in Hoogezand-Sappemeer gehouden gaat 

worden. Dit is een ploegentijdrit over een afstand van 48 kilometer. Hij maakt deel uit van de 

6 man sterke ploeg van BRC Kennemerland uit Beverwijk. Ze gaan voor een plaats bij de 

eerste 5 maar sluiten een podiumplaats niet uit. Gisteren heeft hij deelgenomen aan het 

criterium in Badhoevedorp zat in de beslissende kopgroep van 15 man en werd daarin 9
e
. 

En vandaag reed hij in Purmerend maakte wederom deel uit van de beslissende kopgroep en 

werd nu 8
e
. 
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