Amersfoort Groeistad 170430
Deels met Anja en Gerda

Weer een tocht in Nederland, pas om 9:00 uur de start, dus opstaan als ware het een werkdag (6:45
uur). Anja heeft met Gerda afgesproken om 8:30 uur te verzamelen, zodat ze samen de 80 km
zouden rijden. Ik ga natuurlijk voor een grotere afstand.

Ja plannen zijn er altijd en zoals soms ook blijkt, plannen zijn aan verandering onderhevig.
Prachtig weer, een koud begin, maar de zon was al vroeg boven de horizon verschenen. Dit plan van
de weerkundigen lijkt dus uit te komen met temperaturen oplopend van 5 tot 18 graden Celcius. Nog
net niet warm genoeg in de vroege uurtjes om al met korte broek en hemdsmouwtjes te starten, al
reden er al wel dwazen op die manier rond. Mij niet gezien.
Alleen op weg, niet al te grote aanloop van fietsers, maar al na 15-20 minuten aan de kant met een
bloedneus. Deze was ook niet te stelpen en de oprit van een redelijk duur optrekje werd ook
zienderogen roder. Geen zakdoekjes bij me (later bleek ik ze wel bij me te hebben), dus wachten tot
het bloeden ophield (hoofd achterover en neus dichtknijpen). Na een kwartiertje kon ik verder.

Bij het wachten al uitgekeken naar Anja en Gerda, die m.i. niet ver
achter me konden zitten. Maar niet op hen gewacht. Bij Scherpenzeel
zag ik een groep achter me en bij het spoorviaduct (Ede-Utrecht) zag ik
achterin deze groep Anja en Gerda aan de laatste wielen hangen.

Afstand

Benieuwd of de groep me zou bijhalen voor de Amerongse Berg, maar
dan moesten ze wel doortrappen. Dit gebeurde niet, dus … zelfs met het
verliezen van een bidon en weer oppakken … hebben ze me niet gezien.
Daarna ging het mis met de bordjes, rood werd geel en daarna weer
rood, maar de eigenlijke route naar Wijk Bij Duurstede was rechtdoor
geweest. Nou ja, dan maar minder dit keer, het plan wijzigde zich
terstond.

137 bpm Gem. HS
171 bpm Max. HS

De Leersumse Berg op met een fietser voor me en in de afdaling voor
hem gaan rijden, maar dat wilde hij kennelijk niet. Ik was hem zo kwijt.
Daarna verder op de rode bordjes en tot mijn verbazing zag ik andere
deelnemers de andere kant op gaan.
Stug doorgaan Toine, rode bordjes aanhouden.

109,03 km
Calorieën
2.796 Cal
Hartslag

Timing
4:20:20Tijd
3:57:41Tijd bewogen
25,1 kph Gemiddelde snelheid
27,5 kph Gem. snelheid bewogen
47,9 kph Max. snelheid
Hoogte
409 m Stijging
387 m Hoogteverlies
3 m Min.hoogte
77 m Max.hoogte
Temperatuur
12,9 °C Gem. temp.
8,0 °C Min. temp.
21,0 °C Max. temp.

“Ze is hier
niet om zijn
vliegen te
vangen”1.

Geen aanwijzingen meer gezien dat ik eventueel fout zat, de richting klopte ook voor mijn gevoel en
zo reed ik bij Maarn de parkeerplaats op van Bergzicht en parkeerde ik mijn fiets voor die van Anja.
Even verderop stonden zij en Gerda lekker te keuvelen. Wat een toeval weer. Na wat verfrissing
samen op pad en bij Amersfoort was er de aangekondigde klim op Laan 1914. Stug in het wiel van 3
jonge gasten, waarvan er 1 al snel moest lossen. De laatste 20 meter liet ik ook lopen (HS 171). Even
later was er voor de 130 km nog een lusje verzonnen.
Daar namen we dus weer afscheid van elkaar en met een mooie afsluiting over het vliegveld
Soesterberg en de bossen, keerden we weer om maar Amersfoort. Ik was met een collega rijder
inmiddels in gesprek geraakt en reden we samen op tot aan een stoplicht voor de klim bij het
Meander ziekenhuis. Daar reden twee “sportievelingen” door rood, waar ik ze later op
aangesproken heb (Groen gekleed, dus je mag doorrijden??). Met een groep van 6, later 4, reden we
stevig door, waar ik lange tijd het kopwerk heb gedaan. Als afsluiting nog de wielerbaan met een
heus klimobstakel en zo naar de finish. Een treetje naar het podium, een kletsmajoor met microfoon
en een heuse ronde miss en –mister voor de foto en dat was het.
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(=niet gekomen om de tijd de verdoen)

Anja en Gerda aan een
rond tafeltje, foto’s en
terug naar de auto voor
ritje Leerdam.

Een geslaagde, minder
zware tocht met
hoopgevend zonnig
weer voor de toekomst.

“het veulen in de wei?”

zie in vogelvlucht:
https://www.relive.cc/view/g11339938573

Klimtijd Laan 1914:

