Primavera Ride
Doorn, Hotel Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP

Doorn
210321
Met:

Beschrijving van de organisatie: Gemiddelde rit. Goede conditie vereist. Delen van de Tour kunnen
onverhard en moeilijk begaanbaar zijn.
Helaas voor Anja, die net woensdag ervoor geopereerd werd aan haar bijholtes. Gelukkig wel
geslaagd, maar daardoor kon/mocht ze nog geen tocht doen.
Dus als afgesproken reed in naar Doorn om tussen 9:00-9:15 uur ons pakket op te halen. Helaas
geen trui erbij, wat weer een domper was. Komt deze nog wel of niet?
Ride-in-a-box met heel veel auto’s op een parkeerplek, mijn buurman had geen oog voor anderen en
zodoende duurde het even voor ik bij mijn spullen op de voorbank kon. Afijn, weer fris, maar goed
gekleed op pad. Ook de zon had er moeite mee om door te komen, wat sporadisch een glimp
opleverde (bij Bennekom op de Selterskampweg, vlakbij graf van Pa en Ma), maar meer ook niet.

Her en der wat fietsers en bij Ede dus met een drietal steeds stuivertje gewisseld. Op het vlakke
konden ze snelheid maken, maar bergop moesten 2 van de 3 op de laatste wachten die ik weer
(makkelijk) voorbij stak. Bij Nol-in-‘t-Bos raakte ik ze kwijt, waarschijnlijk omdat zij een Coffee-to go
gingen halen.
De grebbeberg en de Amerongseberg voor de tweede keer als toegift en dan de wind tegemoet naar
het eindpunt. Heavy! Naar het eind toe meerdere groepen tegengekomen, de ene sneller, vooral
tegen de windin, de andere langzamer. Waarschijnlijk allemaal van de kortere route. Bij de finish een
kop koffie gescoord en in de luwte opgedronken (was een fiche voor). Daarna rechtstreeks op huis
aan en daar wist Anja mij dit keer de medaille om te hangen.

Wel een aantal mooie, bekende plekken waar we
langsgingen:
Fietspad door boswachterij Amerongse Berg:
https://www.komoot.nl/highlight/2128954

en
Holleweg Doorwerth:
https://www.komoot.nl/highlight/304789

Weer een tocht dit jaar in de pocket!

Afstand

2.3+114.49 km

Calorieën

2218 Cal.

Hartslag

134 bpm Gem. HS
155 bpm Max. HS

Tijd

4:24:28 uur

Gemid. Bewogen

26,1 kph

Max. snelheid

52,9 kph

Stijging

603 m

TV 210328

