24-05-2008 1e etappe wegwedstrijd Corrèze Frankrijk 82 km
Vandaag was de eerste etappe van de tweedaagse in Corrèze Frankrijk er stond een zeer sterk
internationaal deelnemersveld aan het vertrek van 41 tandems. Vooral de blokken uit Spanje
(met 6 tandems) en Polen (met 6 tandems) waren in de breedte sterk vertegenwoordigd.
Er moesten 5 ronden van 16,5 km worden afgelegd op een geaccidenteerd terrein.
De eerste ronde ging redelijk rustig maar de 2e ronde trokken vooral de Spanjaarden alle
registers open. Dit had gevolgen voor Richard en Jeroen die dan ook een groep van 8 tandems
moest laten gaan met daarin 4 Spaanse tandems en ook het Nederlandse tandem van Jaco en
Alfred. De verschillen waren niet groot en Richard en Jeroen konden in een groepje met 4
tandems waarin ook Arnold en Johnny na een achtervolging 1,5 ronde weer aansluiten.
Toch was deze inspanning net even te veel want toen in de laatste ronde de Spanjaarden
wederom hard doortrokken moesten ze op het tweede gedeelte van de klim toch weer de rol
lossen en waren het 7 tandems die de slag maakte. Wederom zat hier het tandem Jaco en
Alfred in die uiteindelijk 6e werden. Richard en Jeroen bolden op ruime achterstand als 8e
over de eindstreep gevolgd door Arnold en Johnny die 9e werden.
De mannen melden dat je kon zien dat dit een Olympisch jaar is want vooral de Spanjaarden
waren erg sterk maar ook het Nederlandse tandem van Jaco en Alfred reed sterk.
En dat is eigenlijk wel opmerkelijk omdat Jaco lang geblesseerd is geweest vanwege een
scheurtje in zijn bekken opgelopen bij een valpartij solo.
Vandaag nog de tijdrit over een afstand van 16,2 kilometer op een wederom pittig parcours
waarbij het afwachten hoe de rit van gister erin heeft gehakt bij Richard en Jeroen.
De start voor hen is om 10.38 uur waarna ze hopen om ca. 12.00 uur te kunnen vertrekken
richting huis.

