
Jeroen Lute wederom winnaar in wielerronde van Hoogkarspel 
 

Nadat hij vorig jaar ook al had toegeslagen ging Jeroen vandaag wederom met de bloemen aan de haal in 

de loeihard gereden ronde van Hoogkarspel. En dat heeft er op een aantal momenten helemaal niet naar 

uitgezien. Maar dat is Jeroen hij weet de analisten aan de kant meerdere malen zand in ogen te strooien en 

uit schijnbaar verloren positie toch weer terug te komen. 

 

 
Jeroen in volle concentratie de bocht aan snijdend 

 

Het criterium over 90 km verdeeld over 72 ronden mocht zich gelukkig prijzen met heel sterk 

deelnemersveld die er dan ook een heel aantrekkelijke wedstrijd van maakten. 

Vanaf het startschot werd er geknald en zoals zo vaak viel de slag in eerste half uur van de koers na 

allerlei schermutselingen reed er een groep van 9 renners weg met daarin alleen maar sterke kleppers 

maar zonder Jeroen. In deze kopgroep zaten Sander Lormans, Rudy Vriend, Ivor Bruin, Tino Haakman, 

Levi Heijmans, GeertJan Jonkman, Ton Slippens, Gerard Windhouwer en Bob Jonkheer. 

 

 
De 9 man sterke kopgroep 



Jeroen zag het gevaar en in een 7 ronde lange achtervolging wist hij samen met Patrick Kos, Koos Zut en 

Dennis Lelyveld uiteindelijk aan te sluiten bij de negen koplopers. 

 

 
De vier achtervolger met Jeroen in laatste positie 

 

Eendrachtig samenwerkend wist deze 13 man sterke kopgroep na een uur koers het peloton te dubbelen. 

Wie dacht dat de strijd gestreden was had het mis want gelijk gingen de koplopers voorop rijden en de 

ene na de andere demarrage volgden. Het gevolg hiervan was dat er een aantal renners van de kopgroep 

last van kramp kregen en dat er een groep van 6 renners wederom wist te ontsnappen zonder Jeroen. 

 

Doordat het peloton 8 ronden voor het einde moest afsprinten ging Jeroen met de overige renners van de 

kopgroep in de achtervolging en wisten 5 ronden voor het einde wederom weer aan te sluiten. 

Dan begint het kat en muis spel, maar je kon zien dat het hoge tempo de benen van menig renner al aardig 

had afgesneden, zodat er 12 renners de bel van laatste ronde kregen. 

 

En precies in de bocht waar vader Toon, moeder Joke, tante Nel, oom Theo en oom Kees post hadden 

gevat demarreerde Jeroen ¾ ronde voor de finish met alles wat hij had. 

 

 
De fanatieke toeschouwers 

 



Hoewel de achtervolgers nog akelig dichtbij kwamen hield Jeroen stand, en mocht hij ruim voor de 

eindstreep de armen in de lucht steken. 

 

 
Nog wel angstig achterom kijkend 

 

Hij moest de handen nog wel even aan het stuur zetten want ze kwamen nog wel erg dichtbij maar de 

grijns is er niet minder om want hij wist dat de buit binnen was. 

 

 
Maar Jeroen kregen ze niet meer te pakken 

  



 

En natuurlijk mag de podiumfoto niet ontbreken samen met nummer twee Rudy Vriend en nummer drie 

Ton Slippens. 

 

 
Vlnr Rudy Vriend, Jeroen Lute, de rondemiss en Ton Slippens 

 

Rudy Vriend de winnaar van de ronde van Hoorn waar Jeroen in de sloot belanden vertelde aan vader 

Toon nog dat hij vandaag niet kon winnen omdat hij had gezien dat er geen slootjes langs het parcours 

lagen. 


