Tandemnieuws 22-04-2009
Na een - voor de website - wat rustige periode even een samenvatting wat onze tandemrijders in de
afgelopen periode hebben uitgespookt. Uiteraard zijn beide druk aan het trainen geweest voor het nieuwe
seizoen waarbij Richard af en toe wat problemen had om een goede voorrijder te vinden.
Dit resulteerde in een oproep gedaan op Radio 3FM of er in de buurt van Apeldoorn voorrijders waren die
af en toe - naast zijn vaste voorrijder daar Patrick - met hem op niveau konden gaan trainen.
Helaas leverde deze oproep geen piloten op.
Ondertussen kreeg het wedstrijdschema voor het aankomende seizoen toch wel weer vorm en werd met
Richard en Jeroen een trainingsweekend ingelast op 17 en 18 april met als uitvalbasis Zuid Scharwoude.
Op 17 april werd 120 km getraind in het Noord Hollandse land en op 18 april 80 km.
Bij deze laatste training werd ook de website beheerder in Castricum even bezocht wat natuurlijk
resulteerde in een foto van Jeroen en Richard.
Jeroen reed op zaterdag 18 april s’avonds solo ook nog een trainingswedstrijd in Wieringerwerf en wist
deze winnend af te sluiten.

Jeroen en Richard even op bezoek bij de website beheerder in Castricum

Ook is er een nieuwe bondscoach voor het aangepaste wielrennen en hiermee is al een goed contact
opgebouwd wat resulteerde in een bijeenkomst op 21 april in Nieuwegein.
Daar stelde Elke van de Wal zich voor en maakte zijn doelstellingen bekend voor de Paralympics van
2012 (3 gouden medailles) en 2016 (5 gouden medailles). Goed was te horen dat Richard en Jeroen groen
licht hebben gekregen voor de baanwedstrijden in Manchester en Newport.
De eerste officiële wedstrijd op woensdagavond 22 april werd een tijdrit over 15,8 km om de Ard Schenk
trofee in Wieringerwaard Noord Holland. De organisatie stond toe dat het tandem van Richard en Jeroen
mocht deelnemen. Met het trainingsweekend in de benen ging het helemaal niet verkeerd en werden zij
uiteindelijk 7e met een gemiddelde van 45.07 km/h, dit was 30 seconde langzamer dan de winnaar.

Geconcentreerd van start voor de tijdrit (foto Chrystel Dumond)

Ze hadden een aantal plaatsen hoger kunnen eindigen - en misschien wel de eerste plaats - als zij niet
verkeerd waren gereden. Maar overall een goede wedstrijd die vertrouwen geeft voor de rest van het
seizoen.

Ook onderweg is de stijl en snelheid goed (foto Chrystel Dumond)
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