
Gippingen 3 en 4 juni 2011 

 

Eindelijk een felbegeerde wegnominatie voor Richard 

 

Op 1 juni is Richard met piloot Dennis Raadtgever afgereisd naar het Zwitserse Gippingen om daar deel te 

nemen aan een wegwedstrijd bestaande uit een tijdrit van 16,2 km op 3 juni en een wegwedstrijd over 

70,7 km op 4 juni.  

Het doel is om een wegnominatie te verdienen voor eventueel Londen volgend jaar.  Met Richard en 

Dennis waren nog twee herentandems naar Zwitserland getrokken te weten Rinne Oost met Timo Fransen 

en Alfred Stelleman met Jelte Krol. 

 

De tijdrit op vrijdag verliep - voor de zoveelste keer - door pech niet goed. Al snel na de start trapte Richard 

en Dennis een wiel scheef waardoor ze van de fiets af moesten om het euvel te verhelpen. Hierdoor 

konden ze een goede tijd wel vergeten en werden ze 11e op ruime afstand van het winnende Nederlandse 

tandemteam Rinne Oost en Timo Fransen. Het koppel Alfred Stelleman en Jelte Krol werden 4e. 

 

Toen moest het maar in de wegwedstrijd op zaterdag gebeuren en eindelijk zat het een keer mee en 

werden Richard en Dennis 3e wat een NOMINATIE betekende.  

De wedstrijd ging over 7 ronden van 10,1 km over een pittig glooiend parcours. In de eerste ronde rijden 

Richard en Dennis weg maar tijdens de zware beklimming worden ze al weer terug gepakt door een  

Italiaans en Slowaaks tandemteam. Deze mannen kunnen ze niet bijhouden.  

Samen met Krol/Stelleman, Fransen/Oost en een Frans koppel zetten ze de achtervolging in. 3 km. voor het 

einde van de eerste ronde komen Krol/Stelleman ten val en niet veel later weten Richard en Dennis een 

gat te slaan doordat Fransen/Oost zich met het Franse koppel laten afzakken. De fransen willen het gat 

naar Richard en Dennis niet dicht rijden en Fransen/Oost helpen de mannen een voorsprong op te 

bouwen. 

De voorsprong van de Italianen en Slowaken loopt uit maar Richard en Dennis weten de andere koppels 

ook achter zich te houden en rijden zo 6 ronden alleen op de derde positie. Dit resulteert uiteindelijk in een 

3
de

 positie voor Dennis en Richard, een 5
de

 positief voor Fransen/Oost en een 8
ste

 positie voor 

Krol/Stelleman. 

Dinsdag 8 juni vertrekt Richard naar Spanje voor een wegwedstrijd in Segovia, het is nog niet bekend met 

welke piloot Richard gaat rijden. De wedstrijd bestaat uit een tijdrit  over 21 km op vrijdag en een 

wegwedstrijd over 108 km op zaterdag, waarna ze zondag weer terug reizen. 


