Tandemnieuws 03-07-2011
Zondag 3 juli
Derde etappe is niet verreden. De hele nacht heeft het flink geregend en 's morgens ging het gewoon
door met regenen. Vanwege deze slechte weersomstandigheden heeft de organisatie besloten om de
wedstrijd te annuleren. Wij hebben direct onze koffers gepakt en zijn huiswaarts gegaan want het is
toch een kleine 12 uur rijden.
Dinsdag weer naar Papendal t/m donderdag voor de selectietraining en dan 9 t/m 17 juli naar Frankrijk
met de tandem.
Zaterdagavond de 2de etappe.
Na een erg natte tijdrit vanmorgen is het 's avonds tijd voor de 2de wegetappe. De hele dag is het al
slecht weer dus dit beloofd niet veel goeds.
Eenmaal bij het racecircuit wordt met de renners overlegd wat te doen vanwege het slechte weer. In
plaats van 20 ronden wordt besloten 10 ronden te rijden. Een aantal keren wordt er gedemarreerd maar
niemand neemt risico's. De plassen staan op het parcours en het blijft regenen. Na 10 ronden wordt er
door de snelle jongens nog even gesprint. Wij zitten niet voorin en eindigen als 9de.
In het klassement zakken we naar de 4de plaats. Joop en Hennie staan in het klassement 8ste.
Tijdrit zaterdag 2 juli.
Op zijn Pools gaan we vanmorgen naar het tijdritparcours, 8:45 vertrek met de bus wordt 9:00 en na een
half uur rijden arriveren we pas. Bijna niemand rijd warm op de Tacx maar wij zetten de tandem in de
vrachtwagen die de tandems vervoert. Het is namelijk slecht weer. Er is niet veel bekend over de tijdrit,
is het nu 6, 10 of nog meer km. Om 10.11 mogen we van start. Ditmaal op de wegtandem want de
tijdrittandem heb ik thuis gelaten.
Het parcours is iets glooiend en heeft een totale lengte van bijna 6 km. Halverwege moeten we keren en
dezelfde weg terug. De finishlijn is niet duidelijk aangegeven dus Rob rijd nog iets door. Tijdens de tijdrit
crash ik Rob regelmatig bij te schakelen want we rijden te licht. Onze tijd is niet denderend, 6.55 is te
langzaam en 39 seconden achter nummer 1.
Na de tijdrit terug naar de overnachting en fiets schoonmaken. Vanavond weer een koers op het
parcours.
Vrijdag 1 juli (PODIUM)
Op vrijdag stond de eerste etappe van de ronde van Polen op het programma. Vanmorgen even een
rondje gefietst en om 19:00 begin de koers. De koers ging over 20 ronden op een racecircuit van 4 km.
Na de start wordt er al gauw een paar keer gedemarreerd maar iedereen komt telkens weet bij elkaar.
In de 7de en 14de ronde kan er gesprint worden voor punten. In de 7de ronde wordt er hard gesprint
door 3 Poolse koppels, wij komen hierbij te kort maar kunnen daarna wel aansluiten. Hierna rijden we
met vier tandems door en bouwen de voorsprong langzaam op. Het vervolg van de koers is niet echt
spectaculair. We blijven een voorsprong behouden en het komt op een sprint aan tussen ons vieren.
Van de wereldkampioen gaan we niet winnen maar we worden wel derde. Voor mijn piloot Rob Mud en
mij onze eerste beker. Joop en Hennie eindigen in het peloton achter ons. Koers is een tijdrit en
wegwedstrijd
Donderdag 30 juni
Donderdag 30 juni vertrekken we naar Poznan, voor de ronde van Polen.
We gaan met 2 tandemteams, te weten Joop Verstraten en Hennie Kotvis uit Zeeuws Vlaanderen en
mijn piloot Rob Mud uit Zwolle met ik zelf als stoker. Voor Rob wordt het de eerste tandemwedstrijd.

Samen hebben we 2 keer getraind en nu mag die gelijk aan de bak. De ronde van Polen is van 1 t/m 3
juli en bestaat uit 3 wegwedstrijden en 1 tijdrit. Met een auto en aanhanger vertrekken we op
donderdag op tijd en na een lange rit arriveren we aan het begin van de avond in het zeer vochtige
Poznan.
Vandaag, vrijdag, eerst even een eindje fietsen. Het programma moeten we nog krijgen en de start van
de eerste wegwedstrijd is vanavond pas om 19:00.
Vrijdag 24 juni
Aankomende donderdag 30 juni vertrekt Richard naar Polen om daar deel te nemen aan een
wegwedstrijd (zie onder). Ditmaal rijdt hij met piloot Rob Mud uit Zwolle.
Deze wedstrijd is vooral bedoelt om wedstrijdhardheid op te doen.

July 1st – 3rd 2011
13th President’s Cup of Poznan
International Tandemrace for the Blind
POLAND
Organizer
Zwiazek Kultury Fizycznej
Niewidomych OLIMP
Ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
Program
- 3 races per 80km
- 1 time race ( about 13km)
Classification
- on time
Prizes
- for each participant
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