
Baantraining en wielen testen op de Alkmaarse wielerbaan 08-11-2008 
 

Richard en Jeroen hebben zaterdag 8 november samen wederom een goed baantraining afgewerkt. 

Dit mede om volgende week vrijdag 14 november goed voorbereid aan de start staan bij de opening van 

de nieuwe wielerbaan in Apeldoorn. Zij zullen daar met nog drie toptandems een nog nader in te vullen 

wedstrijd rijden. 

 

 
Stijlvol warm draaien op de mooi opgeknapte wielerbaan van Alkmaar 

 

Om de training zo soepel mogelijk te laten verlopen was het vader Toon Lute die na iedere serie de 

bidons aangaf en hij deed dit op manier waar ze bij de profs nog een puntje aan kunnen zuigen. Gewoon 

in één keer twee bidons aangeven. 

 

 
Twee bidons in één keer, vader Toon Lute in volle actie 



Aan het eind van de training werden Richard en Jeroen benaderd door Dirk Jan Kossen, directeur van 

Salton sportswear en importeur van Pro-Lite in de Benelux. Hij had een paar nieuwe carbonwielen bij 

zich en wilden graag weten hoe deze zich hielden onder een tandem. 

 

 
Even sleutelen zodat alles goed vastzit 

 

Daarvoor moest er eerst even flink gesleuteld worden – wielen eruit ander tandwieltje erop - maar toen 

dat gelukt was gingen Richard en Jeroen de baan op. 

 

 
Voorzichtig kijken hoe het aanvoelt 

 

Eerst wat voorzichtig, maar het voelde zo goed aan dat ze een paar keer flink aanzetten gevolgd door een 

paar snelle ronden. Langs kant was de spanning van de gezichten af te lezen maar de testrijders waren dik 

tevreden. 

 



 
Even flink aanzetten 

 

Na afloop werd nog geëvalueerd en werd de training nog met een half uur uitgebreid om de wielen 

optimaal te belasten. Ze gaan proberen woensdag nog een trainingssessie met deze wielen te regelen en 

als dat goed gaat dan gaan de wielen mee naar de openingswedstrijd a.s. vrijdag in Apeldoorn. 

Na afloop van de training even poseren en zeg nou zelf naast dat het goede wielen zijn is het wel een 

plaatje ook dat zwarte frame met die zwarte wielen. 

 

 
Is het geen plaatje! 

 

Verslag en foto’s Nico Lute 


