Tiel 9 oktober 2005
Op een wat miezerige zondagmorgen vertrekken Ben en ik richting Tiel.
Hier zouden we de laatste uit de reeks van 3 tijdritten rijden. Vandaag een tijdrit over
21.5 kilometer. Bij aankomst nog steeds regen maar dit mocht de pret niet drukken.
Onze starttijd was 12:06, om 13:07 zou ik nogmaals rijden met Bianca Nijhof. Bianca
rijdt normaal met Esther Crombag maar vanwege ziekte was Esther niet van de
partij.
Om 12:06 viel het startschot en werd de tandem in beweging gebracht. Eerst nog
even over het industrieterrein en vervolgens knallen buiten de bebouwde kom van
Tiel.
Net als voorgaande keren zat het tempo er gauw weer goed in en wederom namen
we geen onnodige risico’s. Heel houden van rijders en materiaal had de hoogste
prioriteit. Met volle vaart knalden we over het Amsterdam Rijnkanaal, langs het
kanaal, wederom over het kanaal en langs de andere zijde weer terug richting Tiel en
dus de streep. Met nog minder als 3 km. voor de boeg ging het mis. Een vlaggenist
lette niet goed op en wees ons de verkeerde weg. Hierdoor hebben we veel tijd
verloren en was de eerste plaats niet meer voor ons. Wat onze tijd nu uiteindelijk is
geworden is nog onduidelijk aangezien de organisatie alle tijden door de war had
gehaald.
Bij aankomst weer droge kleding aan en met Bianca om 13:07 van start. Ben rijd
goed en snel maar deze dame kan er ook wat van. Ook zij stuurt de tandem
behendig en goed door de bochten en levert veel vermogen op de pedalen. Ook met
haar had ik gauw een goed tempo te pakken en draaide het perfect. Het kanaal lag
nog steeds op dezelfde plek dus maar zo snel mogelijk de route afleggen en richting
de streep want de omgeving hadden we nu wel gezien. Bianca en ik waren in staat
om de snelste tijd van 30:31 neer te zetten dus toch nog een overwinning vandaag!
Helaas kwam het team van Rob Gerritsen/Sjaak Vlasbom ten val maar zij hebben
wel de tijdrit uitgereden.
Richard Bonhof

