
NK Tijdrijden Venray, zaterdag 23 april 2005 
 
In tegenstelling tot het NK Tijdrijden vorig jaar op Texel, waar we toen een uurtje 
mochten stampen op de tandem, was er nu gekozen voor een tijdrit te Venray. Deze 
tijdrit was niet te vergelijken met die van vorig jaar. Op Texel waren het lange wegen, 
veel wind. In Venray was het stuiteren, vliegen, remmen, sturen en tussendoor nog 
hard fietsen. Het betrof een parcours van 2.4 km. o.a. door het centrum van Venray. 
Deze ronde moesten we zes maal rijden. 
 
Er waren niet alleen tandems aanwezig. Ook handbikers en solo rijders deden hun 
uiterste best om een goede prestatie neer te zetten tijdens dit goed georganiseerde 
evenement met redelijk wat belangstelling.  
Met wederom Patrick van Gortel als mijn piloot gingen we ons ruim van te voren 
warm rijden, dit maal in onze nieuwe outfit voor dit seizoen: VREDESTEIN kleding! 
Ook bij de start viel men dit op en al gauw klonk team VREDESTEIN door de 
speakers in Venray. Na het warm rijden was het nog even onduidelijk hoe laat we 
mochten starten maar rond 18:45 waren we als eerste tandemteam aan de beurt. De 
tandem werd op gang gebracht en vervolgens was het weer stampen. Het eerste 
stuk ging door een winkelstraat met drempels, bochten en gaten. Vervolgens de 
asfaltweg op en weer richting de start. Om de halve minuut werd er gestart en zo 
kwamen alle 13 tandemteams aan de beurt. Bij ons vond ik het wel lekker gaan. 
Uiteraard willen we beiden harder maar goed, wensen moeten er blijven. Patrick had 
de fiets goed onder controle en we hadden er een redelijk tempo in. 6 ronden is niet 
veel maar bij het ingaan van de laatste ronde was ik toch wel enigszins opgelucht. 
Het einde was in zicht en het laatste beetje energie werd op de pedalen 
overgebracht. En toen, de streep, het zat er op! Een podiumplaats zat er niet in voor 
ons. Het team Heerko Gorter/Arnold Polderman mocht het rood-wit-blauwe shirt in 
ontvangst nemen. Tweede werd het tandemteam van Luuk Lukassen die een 
geweldige prestatie neer hadden gezet door een seconde achter de nummer 1 te 
eindigen.  
 
Hieronder de tijden 
Omdat het een NK betrof stonden de eerste drie Nederlands teams op het podium 
maar zoals te zien, ook buitenlandse teams reden mee en waren snel. 
 
Yves Delarue/Patrice Senmartin (Frankrijk) - 0:18:37  
Arnold Polderman/Heerko Gorter   - 0:19:01  
Luuk Lukassen/Martin Boomkamp  - 0:19:02  
Alfred Stelleman/David Fictoor    - 0:19:32  
Juriaan Prijs/Sierd Steigenda    - 0:19:38  
Richard Bonhof/Patrick van Gortel   - 0:19:55  
Achim Moll/Torsten Goliasch (Duitsland)  - 0:23:27  
Nathalie Groeneveld en Mustafa Tunc   - 0:24:15 
 



 
 
 


