Tandemnieuws 21-08-2011
Met een teleurstellend resultaat op de tijdrit gister, 9de plek, gaan we vandaag van start voor de
wegwedstrijd. Starttijd was 9:30 uur maar wordt verschoven naar 10:45.
Gelukkig want nu is het parcours weer bijna opgedroogd. Met 26 herentandems gaan we van start op
een glooiend parcours. Er wordt hard gereden en veel gedemarreerd maar uiteindelijk komt alles toch
weer bij elkaar. Op 3 ronden voor het einde weet een Pools koppel weg te rijden welke uiteindelijk met
een kleine voorsprong wint.
Voor ons wordt het sprinten. Cor en ik zitten vlak achter Rinne en Patrick en proberen de rest iets tegen
te houden zodat Rinne en Patrick wellicht in het eindklassement nog als eerste eindigen. Olivier donval
halen we nog wel in. Patrick en Rinne eindigen als tweede, wij als derde en Timo en Alfred een paar
plaatsen achter ons.
Gelukkig hebben we ons toch nog even kunnen laten zien in deze koers waarover de piloten zeiden dat
het wel oorlog leek.
20-08-2011
In het weekend van 20 en 21 augustus nemen we - met de selectie aangepast wielrennen - deel aan een
p1 wegwedstrijd in het Belgische Luik. Bij de mannentandems staan 4 Nederlandse koppels aan de start,
in totaal zijn er 26 herenteams.
Patrick bos rijdt met Rinne Oost, Timo Fransen met Alfred Stelleman, Aldo klomp met Björn Damas en ik
met Cor van Leeuwen.
De ochtend verloopt chaotisch en hectisch. We hadden eerder moeten vertrekken. Gelukkig kunnen we
het parcours nog wel verkennen. Het parcours is behoorlijk glooiend met slechte stukken wegdek en
gaten. In plaats van 2 ronden van 7.8 km wordt de tijdrit voor vandaag, zaterdag, ingekort naar 1 ronde
omdat het te druk en te smal bij de finishlijn is om alles door elkaar te laten rijden.
Met een half uur vertraging starten we een minuut achter Rinne en Patrick. Alfred en Timo starten na
ons. Ik had een goed gevoel in de benen met verkennen van het parcours dus dit kan wat worden.
Toch liep het anders, we konden geen ritme vinden, Cor was veel aan het schakelen en zitten en staan.
De Fransman Olivier Donval wint met 3 seconden achter hem Alfred en Timo. Derde zijn Patrick en
Rinne, 2 of 3 seconden achter Alfred en Timo. Hoeveel wij geëindigd zijn weet ik nu nog niet maar het
gat van 26 seconden achter Alfred en Timo is veel te groot.
Morgen de wegwedstrijd, hopelijk dan meer geluk.
Richard Bonhof

