
2e baantitel op rij voor Richard en Jeroen. 
 

Vrijdagavond 9 oktober werden Richard en Jeroen voor de 2
e
 keer op rij Nederlands kampioen baan 

tandems, aangepast wielrennen. Na het WK weg was dit het eerste doel voor Richard en Jeroen en de 

laatste weken is er dan ook goed naar toe geleefd. Het kampioenschap bestond uit 2 onderdelen te weten 

de 1 km tijdrit en de 4 km achtervolging. Zo goed als het deze week met de training ging zo stroef ging op 

de avond van het kampioenschap. De kilometer waar het doel een tijd van rond 1.06 was gaf al aan dat de 

omstandigheden in het Sportpaleis van Alkmaar zwaar waren. 

Richard en Jeroen realiseerden een tijd van 1.08.07 en waren daar mee veel sneller dan overige tandems. 

Nummer 2 en 3 realiseerde een tijd van 1.11.59 en 1.12.52 en daarmee was een goede basis voor het 

kampioenschap gelegd. 

 

 
In een mooie stijl op weg naar de Nederlandse titel (foto www.numberseven.nl) 

 

Doordat ze zagen dat ook de solorijders moeite hadden met de omstandigheden stelden ze hun doelen 

voor 4 km achtervolging wat bij. Toch verliep de race tot 3 km boven verwachting maar de laatste km 

liepen de rondetijden sterk op wat resulteerde in een eindtijd van 4.46.28. De tijd bleek wel de snelste te 

zijn al was het verschil met het tandem Polderman/Raadtgever slechts 0,7 seconde.  

Doordat ze de 2 onderdelen wisten te winnen waren ze uiteraard Nederlands kampioen. 

 

 
Het podium vlnr Luuk/Malaya, Richard/Jeroen en Arnold/Dennis  

(foto www.numberseven.nl) 



Zo wonnen ze dit jaar toch nog een mooie rood-wit-blauwe trui en voor de in groten getale opgekomen 

familieleden van Richard uit Twello en ook voor de vader, oom en schoonvader van Jeroen was het 

Wilhelmus voor het Midi Center Ruiter dakkapellen tandem. 

 

De uitslag: 1 km 4 km 

1
e
 Richard Bonhof/Jeroen Lute 1.08.070 (1) 4.46.281 (1) (2) 

2
e
 Luuk Lukassen/Malaya van Ruitenbeek 1.11.594 (2) 4.49.242 (3) (5) 

3
e
 Arnold Polderman/Dennis Raadtgever 1.12.523 (3)  4.46.977 (2) (5) 

4
e
 Alfred Stelleman/John Burger 1.13.117 (4) 4.56.977 (4) (8) 

5
e
 Rinnie Oost/Jorg van Oostende 1.14.680 (5) 5.08.703 (5) (10) 

 

 

 
En op deze mooie tandem deden ze het (foto www.numberseven.nl) 

 

De komende 3 weekenden zijn er trainingssessies gepland op de wielerbanen van Alkmaar en Apeldoorn 

dit ter voorbereiding op WK baan dat in Manchester gehouden zal worden van 4 t/m 8 november. 

 

Verslag Nico Lute 

Foto’s www.numberseven.nl 

 


