
Goede start Richard en Jeroen in Zuid-Laren 

 

Richard en Jeroen nemen van 27 t/m 29 november deel aan de 3-daagse van het Noorden in Zuid-Laren. 

Dit evenement maakt onderdeel van de 6-daagse van het Noorden voor beroepsrenners. 

Tussen de wedstrijden van de profs worden er iedere avond ook twee onderdelen voor de tandems 

gereden. Er zijn 6 tandems aanwezig 4 Poolse toptandems en de twee beste tandems van Nederland te 

weten Richard en Jeroen en de zilveren medaillewinnaars van Peking Alfred Stelleman en Jaco Tettelaar. 

 

Hierbij een verslag van de eerste dag (“nacht”) in Zuid-Laren. Na op de heenreis twee sponsors (KMC en 

Koga-Myata) te hebben bezocht reisden we met goede benen af naar het Hoge Noorden. Om 15:30 uur 

kon wij de baan op om kennis te maken met de 180 meter baan die tijdelijk is neergezet voor de 

zesdaagse van het noorden. Tijdens de training was er een derny in de baan waarvan wij kostelijk gebruik 

maakten. Na ruim 2 uur te hebben getraind gingen wij eten en ons voorbereiden voor het 

avondprogramma. Om 22:15 uur stond er een vliegende ronden op het programma en om 23:50 een 

scratch over 25 ronden. 

 

Na het avondeten was het hoofdprogramma van de zesdaagse inmiddels begonnen. Richard moest in het 

begin wennen aan de harde muziek en de lichtshow tijdens de wedstrijden. Maar gedurende de avond zich 

vorderde begon Richard zich ook al meer een zesdaagse renner te voelen. Dus om 22:15 uur waren 

Richard en Jeroen klaar om een snelle toer neer te zetten en een aanval te doen op het baanrecord. Na drie 

aanloopronde stuurde Jeroen, met een snelheid van tegen de 60 km/u de tandem naar de zwarte lijn. Eén 

ding was Jeroen na de eerste bocht direct duidelijk: Zuid-Laren is een 180 meter baan en geen 250 meter 

baan zoals Alkmaar en Apeldoorn. De zwarte lijn werd even gehaald, maar al snel reed Jeroen tussen de 

rode en blauwe lijn (te hoog dus!) en werden kostbare meters verloren. Met enige twijfel en 

voorzichtigheid werd de tweede bocht ingestuurd om vervolgens over de eindstreep te rijden. Eindtijd 

10.87, goed voor de tweede plaats. De eerste plaats was voor een Pools (sprinters)koppel. 

 

 
Volle inspanning tijdens vliegende ronde 

 

Om 23:50 uur was het tweede onderdeel van de avond, een scratch over 25 ronden. Vooraf hadden 

Richard en Jeroen afgesproken om tijdens deze wedstrijd de aanval te kiezen om de Poolse sprinters moe 

te maken en een kans te maken op de eindoverwinning. Met nog 18 ronden op het scorebord kozen 

Richard en Jeroen de aanval. Ze kregen direct de ruimte, echter niet voldoende om een ronde voorsprong 

te pakken. De maximale voorsprong bleef tot een halve ronde beperkt. 

 



 
Net geen ronde weten te pakken 

 

Met nog 10 ronden op het scorebord sloten de vier overige Poolse koppels en Jacco met Alfred weer aan. 

Jacco rook direct zijn kans en koos direct voor de aanval. Met Jaco sloop nog een ander Pools koppel 

mee, snel liep de voorsprong op tot een halve baan. Richard en Jeroen erkenden het gevaar en probeerde 

de twee koppels bij te halen. Drie ronde voor het einde was deze missie geslaagd. Na 180 meter te hebben 

uitgerust in de zuiging van Jaco en het Poolse koppel ging de TGV van Richard en Jeroen direct door, 

zodat zij solo over de finish konden komen. Een geslaagde avond met een tweede en een verdiende eerste 

plaats en natuurlijk de eerste plaats in het algemene klassement. 

 

 
Huldiging met Erik Dekker en veel schoons 

 

Vanmorgen hebben Richard en Jeroen weer even de benen op de weg los gefietst. Gezamenlijk met een 

aantal profs (Aart Vierhouten, Bas Giling, Coen Vermeltmont en Erik Dekker) hebben zij een ronde door 

Drenthe gefietst. Na afloop werd aan een kenner door Erik Dekker een vraag gesteld: “ik heb zojuist 

getraind met 10 renners op 8 fietsen, hoe kan dat?”. Wij weten het antwoord op deze vraag, jullie ook? 

 

Verslag: Jeroen Lute 

Foto’s: www.otie.nl 



 

De uitslagen en algemeen klassement na de eerste dag: 

DAGUITSLAG ZESDAAGSE VAN HET NOORDEN  

TIJDRIT 

Release of results: 27.11.08 22:09:08 

1 Emil Stopierzynski/Lukasz Tunkiewicz 2   | 10  

2 Jeroen Lute/Richard Bonhof 5   | 6  

3 Jaco Tettelaar/Alfred Stelleman 6   | 5  

4 Adrian Juszczuk/Dariusz Novak 4   | 4  

5 Damian Szumigaj/Sylwester Matusiak 3   | 3  

6 Lukasz Stawinski/Marta Skowron 1   | 2  

 

DAGUITSLAG ZESDAAGSE VAN HET NOORDEN  

SCRATCH 

Release of results: 28.11.08 00:06:39 

1 Jeroen Lute/Richard Bonhof 5   | 10  

2 Damian Szumigaj/Sylwester Matusiak 3   | 6  

3 Jaco Tettelaar/Alfred Stelleman 6   | 5  

4 Adrian Juszczuk/Dariusz Novak 4   | 4  

5 Lukasz Stawinski/Marta Skowron 1   | 3  

6 Emil Stopierzynski/Lukasz Tunkiewicz 2   | 2  

 

ALGEMEEN KLASSEMENT ZESDAAGSE VAN HET NOORDEN 

Release of results: 28.11.08 00:06:41 

rang naam nummer  ronden punten 

1 Jeroen Lute/Richard Bonhof 5  0 16 

2 Emil Stopierzynski/Lukasz Tunkiewicz 2  0 12 

3 Jaco Tettelaar/Alfred Stelleman 6  0 10 

4 Damian Szumigaj/Sylwester Matusiak 3  0 9 

5 Adrian Juszczuk/Dariusz Novak 4  0 8 

6 Lukasz Stawinski/Marta Skowron 1  0 5 

 


