Joop Zoetemelk Classic 150321
met: Harm

De tweede oude bekende tocht was de Joop Zoetemelk Classic vanuit Leiden.
Een christelijke tijd afgestemd, verzamelen
rond 8:15 uur. Door het redelijke weer
werden er veel rijders verwacht, zo’n 5500
en dat was een flink gekrioel aan de start.
Maar door de sublieme organisatie liep dat op rolletjes.
Na de eerste schermutselingen, waar we ook met wat vreemde kapriolen van medefietsers te maken
kregen, reden we al snel weer getweeën in een rustig tempo (zie foto’s en fimpjes). Het was wel
koud en de wind woei door ons heen.
De route was dit keer 100 km, de lus naar Breukelen lieten we dit jaar mooi voor wat deze was en dat
was achteraf gezien geheel geen gekke keuze. Daardoor hadden we wel de mooiste plekjes te pakken
en met een NW 4 scheelt het tegen de wind in fietsen toch een slok op de borrel.
Hier op het Bentwoudpad:

9e Joop Zoetemelk Classic
De nieuwe uitdaging: 100 km
Bij deze editie van de Joop Zoetemelk Classic is de 100 km route ook weer
opgenomen.
Na de start bij Swift ga je via Zoeterwoude, Benthuizen en Hazerswoude
Dorp naar Alphen. Dan via Zwammerdam en Korteraar naar Papenveer
(verzorgingspost). Daarna maak je een lus via Zevenhoven, Noorden en
Vrouwenakker terug naar Papenveer. De finale gaat via Ter Aar, Alphen,
Woubrugge en Hoogmade terug naar Leiden, waar vlak voor de finish nog
een venijnige kuitenbijter op je wacht in park de Bult, de Col du Bourg à la
Crème. Download hier de gps route.

afstand 102, 89 km
tijd

3:55:52 uur

gemid.

26,2 km/h

max.

40,4 km/h

filmpje Toine:
http://www.swiftjoopzoetemelkclassic.nl/jzcmysports2014.html?e=JZ15150K&r=271&n=Toine%20%20Verdiesen&nt_f=04:02:56.000&ct_f=12:26:44.710&ct
_s1=08:23:48.017&ct_s2=09:01:10.973&ct_s4=10:16:06.920&ct_s7=12:26:27.940&k=commercial&l=NL&gotostream=false

filmpje Harm :
http://www.swiftjoopzoetemelkclassic.nl/jzcmysports2014.html?e=JZ15150K&r=252&n=Harm%20%20Kranenberg&nt_f=04:03:30.000&ct_f=12:27:06.693&
ct_s1=08:23:36.517&ct_s2=09:01:11.467&ct_s4=10:16:06.930&ct_s5=11:21:37.217&ct_s7=12:26:30.940&k=commercial&l=NL&gotostrea
m=false

Mooi gedaan weer Harm, we staan er ook relaxed op. Het barre weer is natuurlijk goed te horen en
dan de finish: luid en duidelijk !

Een nieuwe voor in de analen: zie http://www.4-u2.nl/Priv%E9/Fietsverhalen.html

