
De Innovatie
Steve Jobs: ‘Het onderscheid tussen  
een leider en een volger is innovatie.’
De tandemsport was in de jaren 80 een 
Olympische discipline. Daarna veranderde 
dat in een Paralympische discipline.  
Het mooie hiervan is dat onze sport nog 
relatief jong is. De ontwikkeling van het 
beste en snelste materiaal is op dit 
moment volop aan de gang. Dus is het  
zaak dat je vooroploopt.

Timo en ik zijn pioniers. De zoektocht naar 

het snelste en beste materiaal is een con-

tinu proces en tot op heden liepen wij vaak 

net iets voor op onze concurrenten. Totdat de 

Britten voor de Spelen in Rio uitpakten met 

nieuwe fietsen, pakken, helmen, et cetera. 

Wij verloren de finale van de achtervolging 

met anderhalve seconde achterstand en de 

tijdrit op de weg met acht seconden. Uit onze 

evaluatie kwam één wens sterk naar voren: 

In Tokyo 2020 hebben wij de snelste tandem 

van de wereld! We zijn direct begonnen met 

dit proces. In samenwerking met verschillen-

de partijen hebben we de geëffende paden 

verlaten en ontwikkelen we iets compleet 

nieuws.

REVELATIE
Het wordt een revelatie. Binnen de regels van 

de UCI komt er in de loop van volgend jaar een 

eerste prototype. Een grote verandering ten 

opzichte van de huidige tandem. Dat proto- 

type gaan we richting Tokyo verbeteren na 

aerodynamicatesten, windtunneltesten en 

testen op de weg. Zo moet er in 2019-2020 

een definitief model staan. Een volledig 

frame van carbon, super stijf, snel en met 

alle componenten in het frame geïntegreerd. 

Compleet op maat gemaakt.

PERFECTIONISME
Vlak voor de Spelen moeten we onszelf in de 

spiegel aankijken en kunnen zeggen dat we 

alles uit onze voorbereiding hebben gehaald, 

op alle vlakken. Die voorbereiding is nu aan 

de gang. Vandaag. Elke dag.
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COLUMN VINCENT TER SCHURE

Vincent ter Schure (37) is een 
paralympisch wielrenner die lijdt aan de 
progressieve oogziekte RP (kokervisie). 
In Rio won hij met Timo Fransen op de 

tandem goud in de wegwedstrijd en zilver op de 
tijdrit en de achtervolging.
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