
Jeroen Lute en Richard Bonhof 9
e
 op de tandem in België 

 

Van donderdag 17 mei tot en met zondag 20 mei hebben Jeroen Lute en Richard Bonhof 

deelgenomen aan de ronde van België voor visueel gehandicapten. Samen met nog 50 andere 

tandems uit 11 Europese landen streed het Ruiter duo om de ereplaatsen. Na 4 dagen 

wedstrijd zijn Jeroen en Richard op een 9
e
 plaats geëindigd. 

 

De 4-daagse in België begon met een proloog van 1.539 meter op de wielerpiste van 

Hulshout.  

 

 
De proloog werd door een Spaans koppels gewonnen, op 5 seconde van de winnaar reed de 

Ruiter tandem, mede door materiaalpech, naar een 14
e
 plaats.  

 

 
 



De middagetappe verliep voor het Ruiter duo een stuk voorspoediger. De etappe werd solo 

door een Frans koppel gewonnen. Door een scherp eindschot legde het Ruiter duo beslag op 

plaats twee, derde werd de wereldkampioen van 2006 een koppel uit Polen. Mede door de 

tweede plaats stegen Jeroen en Richard naar een 11
e
 plaats in het klassement. 

 

De tweede etappe werd volledig gecontroleerd door de Franse selectie. Met vijf tandems op 

kop van het peloton moesten zij de gele trui verdedigen. Het Ruiter duo probeerde tevergeefs 

uit het peloton te ontsnappen, maar iedere keer zagen zij de Franse TGV weer aansluiting 

vinden. In de sprint om de eerste plaats werd het Ruiter duo aan de kant gezet door een Pools 

koppel, waardoor de 13
e
 plaats het hoogst haalbare was. De etappe werd door een Spaans 

koppel gewonnen. In het klassement bleef de 11
e
 plaats gehandhaafd. 

 

In de derde etappe kon de Franse selectie geen grip op de wedstrijd krijgen. Door de vele 

uitlooppogingen werd de wedstrijd hard gemaakt. Ondanks de vele uitlooppogingen kon het 

Ruiter duo zich goed van voren blijven handhaven. Echter in de laatste kilometer kreeg het 

Ruiter duo een klapband en waren de kansen voor de overwinning verkeken. Doordat het 

materiaaldefect in de laatste kilometer van de wedstrijd was verloren Jeroen en Richard géén 

tijd op de concurrentie. Zij stegen zelfs nog een plaatje in het klassement. De etappe werd 

door een Frans koppel gewonnen. 

 

 
 

De laatste etappe werd ook weer volledig gecontroleerd door de Franse selectie. Géén van de 

tandems kreeg de ruimte om uit het peloton weg te rijden. In de sprint om de prijzen reed het 

Ruiter duo naar een 9
e
 plaats. Door het uitvallen van een Pools koppel zijn Jeroen en Richard 

op een 9
e
 plaats in het eindklassement geëindigd.  

 

Aankomend weekend staat voor Jeroen en Richard alwéér de volgende belangrijke wedstrijd 

op het programma. In het zuiden van Frankrijk nemen zij deel aan een wereldbekerwedstrijd. 


