Les Géants des Ardennes 150822
met: Anja - Liège België
Een laatste rit nog samen dit jaar en wel een uitdagende. Trainingsdoel nog voor mij met de Climbing
for Life dagen en de Pyreneeën tocht voor de boeg. Anja zou de 113 km doen en ik ga voor het
geheel de 157 km.
Vroeg op, want afgesproken met Adri en Roelof om ca. 7:30 uur te gaan starten, dus om 4:30 uur op:
ontbijten, 2,5 uur rijden en gereedmaken om tijdig te kunnen vertrekken als uitgangspunt. Het verkeer
is ’s morgens rustig en langzamerhand zagen we de zon opkomen, wat weer prachtige luchten gaf
toen we eenmaal in België op de weg richting Hasselt reden. Anja kon nog wat bijkomen van de korte
nacht, maar in Luik was ze onder de indruk van het vergezicht en de oude mijnen bij ‘Standaard Luik’.
Parkeren was geen probleem, netjes op het terrein en na de inschrijving op ons gemakje de fietsen
gereed gemaakt en klaar voor de start!!
Geen Adri te bekennen en ook geen reactie op de mobiel. Dus rijden maar om 7:45 uur. Toen kwam
ook Roelof net aanzetten, hij was ook wat vertraagd. Even kort bijgesproken, hij is in training voor de
Ötztaler de week erop, en hij zou het rustig aandoen. Hij moest zich nog inschrijven, dus wij
vertrokken alvast.
Samen opgetrokken tot de tweede klim (Côte de Chaply) en daar al direct onze splitsing. Het klimmen
moest Anja nog even pakken en voor dat ik het wist lag ze al een eind achter. Anja had wel
aangegeven dat ik op mijn eigen tempo moest doorrijden en na even ingehouden te hebben en
contact zoekende met haar (niet gelukt, ze lag met het hoofd voorover) ben ik al zwaaiend naar haar
toch de hoek omgeslagen en op mijn tempo verder gegaan.
Met een mooie Rue de Fays en de bekende afdaling bij Sprimont was het de eerste echte beproeving
van Les Chambralles. Met een triple zo vroeg in het parcours goed te doen en nu even bekijken hoe
dat is met een compac. Dat viel gelukkig mee, al was doseren wel een vereiste.
e

Zo regen de bergjes zich aan elkaar en een hele tijd met Roelof opgefietst tot aan de 2 bevoorrading.
Zoals hij ook al stelde, lastiger dan de Dolomieten omdat er geen uitrustmoment inzat. Daarna ging hij
op kop van een groep in razende vaart er vandoor, ik haakte direct af op het valse plat af, want ik had
geen zin me te forceren en had al even aan de max. gezeten. Roelof is een beest op de klimmen, wat
gewicht in de schaal al niet doet, in dit geval in negatieve zin bij mij.
Uiteindelijk me toch iets teveel laten gaan, waar ik mezelf moest terugfluiten door weer op de
omgeving te gaan letten. Dat was en bleef van uitzonderlijke kwaliteit in dit Ardenner land. Aan de
finish stond Anja al gedoucht en wel klaar, waarna we
mijn plaatje inleverden voor “vijf euro”, maar Anja toch
een isostar-bus wilde. De vrijwilliger vond het vreemd
dat zij er iets over te zeggen had!!
Doordat we van Adri een app-je hadden gehad dat zij
veel later pas vertrokken was en Roelof kennelijk ook al
zijns weegs gezocht had, zijn we direct (en dat zonder
na te zitten – zag er minder gezellig uit, dus een biertje
kon beter thuis) op huis aan gegaan.
Weer een gezamenlijke prestatie geleverd.
Bij aankomst had de finish-boog het al begeven!!

In de straten van Luik,
toen we gezamenlijk
optrokken.

VOLGEND JAAR WEER, ÉÉN VAN DE MOOISTE TOCHTEN VAN HET JAAR.
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