
Zondag 25 september 2005  
 
Met al weer twee tandemwedstrijden in België achter de rug, op 9 en 18 september 
in het Belgische Zutendaal en Peer, was het vandaag tijd voor een tijdrit over 21 km. 
te Puttershoek. 
In Zutendaal en Peer was mijn piloot de 61-jarige Robert Robijns uit België. Met hem 
wisten we tijdens deze wedstrijden beslag te leggen op de 5de en 9de plek. 
 
In Puttershoek was Ben van den Berg-Jeths mijn chauffeur van auto en tandem. 
Ben, mijn vaste trainingsmaat, wou er nu eens echt flink tegenaan op de tandem dus 
zo gezegd, zo gedaan.  
Ruim op tijd kwamen we aan in Puttershoek dus voldoende tijd om het parcours te 
verkennen welke door Puttershoek en omgeving slingerde. 

Het parcours was 14 km. lang met na de streep nog een extra lus van 7 km. om de 
totale afstand van 21 km. te halen. 

  

 Om 13:10 mochten Ben en ik de tandem op gang brengen. 1 minuut na het duo Rob 
Gerristen/Sjaak Vlasboom.  Al gauw hadden we dit duo gepasseerd waarna we in de 
open vlaktes, op dijken en diverse wegen weer konden genieten van de prachtige 
omgeving en de vele wind die elk jaar bij deze tijdrit zit inbegrepen. Van het 
bewonderen van de omgeving kwam het echter niet want, er moest gewerkt worden! 
Met zijn tweeën tegen de wind in beuken en de snelheid er in zien te houden was 
ons doel voor vandaag, zo snel mogelijk de 21 km. afleggen. Gelukkig kon ik me 
goed verstoppen achter Ben en samen hadden we het tempo er goed in zitten. 

 

 



Na 14 km. de streep en dus nog even de laatste kilometers. Dit was nog even pittig 
want de wind stond ongunstig maar na 30 minuten en 30 seconden zat het erop. Dit 
was tevens de snelste tijd onder de tandems deze dag, goed voor een gemiddelde 
van bijna 42 km/uur. 
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