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Maar nu eerst hoe het was:
Al vroeg in de morgen van huis af om bij de eersten mee weg te
kunnen. Op mijn aanmeldingsbrief stond vertrekken om 8:00
uur. En dat was ook wat werkelijk gebeurde, eerder mochten
we niet van start.
Ik had een mooie parkeerplek vlak bij de start en finish. Mede
daardoor was ik te vroeg al gereed en stond ik om 7:40 uur in
het zonnetje de aankomende groepjes en organisatie in rust te
aanschouwen. Vriendelijk, zoals de Brabantse sferen ook
bekend zijn in Nijmegen, en met toepasselijke muziek van de
Rolling Stones kan de dag al niet meer stuk.
Aan de start.

Na eerste een lusje door Berg en Dal met een
klimtijdrit te beginnen, zijn we (in een S-vorm) terug
door het gedeelte van Nijmegen gereden waar
hier een luchtfoto van te zien is, daarna om de
kerk heen naar de Waalkade en hierlangs weer
naar rechts nar het mooie natuurgebied bovenin,
waar we een stuk langs de Waal zijn opgereden.
Vanaf dat punt alleen maar natuur, wat een
schitterende uitgestrekte fietsmogelijkheden,
vooral over de grens in Duitsland over kilometers
aangelegd fietspad door de bossen heen.

Klimtijdrit
Op de 'Koning van Midden-Nederland',
ofwel de Oude Holleweg kan eenieder

een snelle tijd neerzetten. Het steilste
Na 60 km stond ik op 25 km/uur gemiddeld, wat
stuk is 300 meter lang stijgt met 12%.
mede kwam door het draaien en stoplichten in
Nijmegen en natuurlijk de klim. Daarna ging het
steeds harder, al had ik wel een inzinking net na de
02:58.50
11.06
100km (nog een eind te gaan). Gelukkig kon ik toen
aanhaken bij een groepje dat een iets hoger tempo had, maar door de zuiging kon ik op krachten
komen. Zo goed zelfs, dat ik me later weer helemaal op eigen kracht aan deze groep kon onttrekken
(was een gemêleerd gezelschap, dat gebruik maakte van twee sterke knapen). Dit kwam door het
vele slingeren over fietspaden, waar tegenliggers en andere deelnemers het in groep rijden lastig
maakte. Wel genoten van de omgeving en het eerste echte mooie fietsweer, waar de wind alleen in
het begin merkbaar was, maar in de bossen niet meer tot de lagere regionen doordrong.

Aan de finish, in een mooi park was het een gezellige drukte en konden we met een drankje

nagenieten van een fantastische dag. Ik moet er bij zeggen dat dit is een tocht om meer te doen,
maar wel bij mooi weer.
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