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Jeroen Lute nationaal kampioen op de 

tandem 

ZUID-SCHARWOUDE - Langedijker Jeroen Lute is samen met 
Richard Bonhof uit Twello op 6 juli in het Gelderse Doornspijk 
overtuigend Nederlands kampioen tandemrijden op de weg 
geworden. Lute fungeerde hierbij als piloot voor Bonhof die 
visueel gehandicapt is. De Twellonaar had eind vorig jaar de 
wielerploeg Ruiter Dakkapellen benaderd voor een renner die 
hem eventueel naar de Paralympics in Peking 2008 kan 
brengen. 

Jeroen Lute uit Zuid-Scharwoude bleek hiervoor de meest 
geschikte wielrenner te zijn. Al snel bleek dat zij met de besten 
van Nederland meekonden, getuige hun tweede plaats op het NK 
tijdrijden voor tandems in april van dit jaar. Dat was overigens 
pas hun eerste officiële wedstrijd, na een aantal gezamenlijke 
trainingen op de Alkmaarse wielerbaan en op de weg. 

Europese top 

Bij een aantal internationale wegwedstrijden in België, Frankrijk, 
Duitsland en Zwitserland kwam de bevestiging dat ze ook met de 
Europese top mee konden. In de ronde van België werden ze 
negende en beste Nederlandse team, in Frankrijk werden ze derde 
en eveneens beste Nederlandse team, in Duitsland wonnen ze en 
in Zwitserland eindigden ze op de derde plaats. Ook het 
baanprogramma wordt erbij gedaan. Bij limietenwedstrijden 
hebben ze onlangs een nominatie van het WK gehaald. Dit deden 
zij door goede resultaten op zowel de tijdrit over een kilometer 
(1.06.60) als de achtervolging over vier kilometer (4.35.60) neer 
te zetten. Tijden die bij de top vijf van de wereld horen in deze 
discipline. 

Zware omstandigheden 

En op 6 juli was er dus het NK in Doornspijk. De wedstrijd ging 
over zestig kilometer en werd gehouden op een omloop van vijf 
kilometer onder stormachtige en natte omstandigheden. Vooraf 
waren de insiders het er wel over eens dat het tandem van Jeroen 
en Richard hét te kloppen team was. Een andere kandidaat voor 
de titel was het tandem Lukassen-Boomkamp. Maar zij vielen 
helaas al in de eerste ronde. Een flinke val, waarbij Luuk Lukassen 
een sleutelbeenfractuur opliep. Erg jammer voor de wedstrijd. 

In de tweede ronde versnelden Jeroen en Richard, wat tot gevolg 
had dat alleen - zij het met de nodige moeite - de titelverdedigers 
de gebroeders Tim en Paul Preier konden aanhaken. Door de 
harde wind en het slechte weer bouwden de twee koppels dankzij 
goede samenwerking een ruime voorsprong op, waarbij Jeroen en 
Richard wel verreweg de langste kopbeurten deden. 

Op anderhalve ronde van de finish vonden Jeroen en Richard het 
genoeg. Ze zetten op een stuk met sterke zijwind de gebroeders 
Preier aan de kant te zetten, die vervolgens de tandem van Jeroen 
en Richard langzaam maar zeker in de verte zagen verdwijnen. De 
laatste ronde was voor beide heren een ware ereronde, al was het 

 

Vergroot Foto 

Jeroen en Nico komen als eerste over de 

streep in Doornspijk. (foto via Nico Lute) 
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nog wel spannend vanwege de zware omstandigheden. Gelukkig 
kregen Jeroen en Richard geen pech en werden zij overtuigend 
Nederlands kampioen. 

Volgende doel 

Het volgende doel van dit tandem zijn de 
wereldkampioenschappen in Bordeaux, die gehouden worden van 
20 tot en met 28 augustus. Zij hebben zich genomineerd voor de 
tijdrit en de race op de weg, alsmede voor de kilometertijdrit en 
de achtervolging over vier kilometer op de baan. Begin augustus 
wordt de definitieve selectie voor dit WK bekend gemaakt. Indien 
Jeroen Lute en Richard Bonhof zich bij de wegwedstrijd op de WK 
als beste Nederlandse tandem bij de eerste zes plaatsen en op de 
baan bij de eerste vier eindigen, dan hebben zij een nominatie 
voor Paralympics 2008 in Peking te pakken. 

Het Langedijker Nieuwsblad wenst Jeroen Lute en Richard 

Bonhof veel succes op het wereldkampioenschap!  
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