Ronde van Vlaanderen 31-03-2012
http://www.derondeinoudenaarde.be/

Met:
Ronde van Vlaanderen in
nieuwe stijl. Geen Muur van
Gerardsbergen en geen
Kapelmuur meer. De Belgen
zijn geïrriteerd en de mensen
op de flanken van de Muur zelfs over de rooie.
Toch waren er weer 15.345 deelnemers die voor hun
lol al vroeg de veren uitgingen om toch aan de Ronde
mee te doen. Het blijft tenslotte een klassieker.
De chaotische taferelen rondom het inschrijven,
startbewijzen ontvangen en vertrek van iedereen door
elkaar heen was ditmaal ook in strakke banen geleid, al
was dat ook een charme van de Ronde van
Vlaanderen. En ook de weg niet geheel meer langs de
schelde tot aan de brug, maar eerder al een afslag om
door authentieke straatjes op de grote weg zo’n 100
meter voor de brug aan te komen. Hierdoor wordt
minder verkeershinder verwacht van alle (over)enthousiaste wielrijders die volle vaart door de bocht
ineens aan de klim willen beginnen en daardoor op de
weg terechtkomen i.p.v. op het fietspad. Slim.
Verder ging het zoals de Ronde betaamde, het
Vlaamse land in alle kaalheid en pracht, de 16
klimmetjes (benoemde) al dan niet met kasseien zoals de Koppenberg, Steenbeekdries, Taaienberg,
Eikenberg, Oude Kwaremont en Paterberg - alsook de
extra kasseienstroken van o.a. de Paddestraat en bij
het Hof Ter Teirlinck, die ieder zo’n 2,5 km lang zijn. De
zwaarte was wat van deze tocht verwacht mag worden.

Dat deze tocht een prima generale was voor de profwedstrijd van de dag erop bewees het feit
van de grote hoeveelheden vrijwilligers, politie en dranghekken, die grotendeels al geplaatst
waren, en ook een helikopter die ons op de Oude Kwaremont begeleidde.
Indrukwekkend en het gezicht van de nieuwe stijl waren ook de vele grote VIP-tenten die op
cruciale punten waren geplaatst om daarmee geldschieters (sponsoren, maar ook andere
levensgenieters die voor € 290 zich een dag kunnen laven aan champagne, viergangenmenu en
een doorlopende open bar) te paaien.
Toch ontgaat er veel van die drukte tijdens het fietsen, al was het
bijzonder te zien dat er een groep met de allereerste fietsmodellen zich op
het parcours bevonden (zie foto van een loopfietser).
Na het ophalen van het diploma en de medaille terug naar huis, met bij de
uitgang nog een gratis Rondeblik bier (Primus, Het Nieuwsblad).

ik wil de prestaties volgen van: 11040:
http://chronorace-web.cloudapp.net/rvv/Tracking.aspx?lng=NL;
http://46c6f0a7a811415d85426875f4b35376.cloudapp.net/rvv/tracking.aspx
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met Stephan begin van de Paterberg: boven wachtte hij op zijn maat.
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Eind goed, al goed!!

