
Richard en Jeroen  voor de 3e keer op rij Nederlands Kampioen op de baan 

 

In het prachtige Omnisportcentrum te Apeldoorn zijn Richard en Jeroen op 29 december 2010 er 

wederom in geslaagd hun Nederlandse titel op de baan te prolongeren.  

 

            
                                             Het mooie en sfeervolle Omnicentrum in Apeldoorn 

 

Vooraf wisten ze dat het een zware onderneming zou worden dit vanwege de goede prestaties van het 

tandem Rinne Oost en Timo Fransen die dit jaar de A-status van het NOC/NSF hebben ontvangen. 

Die voorspeling kwam ook uit en ze moesten dan ook alles uit de kast halen om de titel mee naar huis te 

mogen nemen.  

Het Nederlands Kampioenschap voor tandems bestond uit een omnium van 2 onderdelen en in 

tegenstelling tot andere jaren moesten zij nu eerst de 4 km achtervolging rijden en daarna de 1 km tijdrit 

met staande start. Het lot had bepaald dat zij op de 4 km tegen hun grootste concurrenten Rinne en Timo 

moesten rijden en dat werd een mooie strijd. De eerste start werd afgeschoten door materiaalpech bij 

Rinne en Timo maar bij de 2e start ging het gelukkig goed. 

 

   
                                               En weg gaan ze voor hun eerste onderdeel de 4 km achtervolging 

 



De start was voor Richard en Jeroen en tot 3250 meter leek de overwinning binnen maar door 3 hele 

goede laatste ronden wist het tandem van Rinne en Timo nog voorbij Richard en Jeroen te komen. De 

eindtijd voor Richard en Jeroen was 4.47.465 en die van Rinne en Timo 4.46.320 en ze waren met deze 

tijden verreweg de snelste van de tandems. Dit verschil van 1.145 seconde betekende dat zij op het 

tweede onderdeel de 1 km tijdrit 0.3 seconde moesten goed maken om de titel binnen te halen.  

Ook op dit onderdeel hing het erom, het tandem van Rinne en Timo moest als eerste starten en realiseerde 

een eindtijd van 1.09.460 met een openingsronde van 21.768.  

 

Toen was het de beurt aan Richard en Jeroen en zij opende met een eerste ronde van 21.017 waarmee ze 

gelijk het gat hadden geslagen. Ze verspeelde er iets op maar eindigde in een tijd van 1.08.962 en waren 

daarmee 0.5 seconde sneller wat voldoende was voor de titel.  

Uiteindelijk vielen de tijden iets tegen maar de omstandigheden waren dan ook zwaar in de hal en dat was 

ook te zien aan de tijden van andere onderdelen. 

 

      

                                                     Wederom een mooie rood-wit-blauwe trui voor het Ruiterteam 
 

Na dit kunststukje mochten Richard en Jeroen zich opmaken voor de huldiging en daar genoten zij 

zichtbaar van. Het is met deze tijden nog niet zeker wie afgevaardigd gaat worden naar het WK baan 

straks in maart. Er zullen op 8 en 16 januari 2011 nog twee wedstrijden gereden gaan worden waar een 

tijd gezet kan worden en daarna beslist de bondscoach wie naar het WK gaan. 

 

Voor meer foto's zie onderstaande link: 

http://picasaweb.google.com/111231732549778428125/NkBaanTandemsApeldoorn?feat=directlink 

 

Verslag en foto's 

Nico Lute 


