Monsterrit

Molen De Vier Winden Monster

210328

en wind was er volop; ZW 31

Met:

Na vrijdag en zaterdag al wat kortere ritten gedaan te hebben toch nog even wat kilometers op de
teller om het jaardoel van 10000 km (nu bij het schrijven pas bepaald) te kunnen halen.
Een mooie route uitgepijld (roze) van 115 km volgens de Basecamp opgave.
Omstreeks 9:45 uur op pad met de
wetenschap dat er zeer stevige wind zou staan
en slechts korte tijd een miezerbuitje te
verwachten viel. Natuurlijk start tegen de wind
in en dat was te merken. Tussen de 20 en 24
km/uur was al hard rijden. Ook blijft het lastig
om de route geheel volgens de Garmin te
blijven volgen. Ten eerste geeft hij soms een
hick-up en ten tweede ben ik zelf ook wel eens
eigenwijs of kies ik voor een andere oplossing
en dan zijn er nog wegopbrekingen en/of wegverleggingen.
Daardoor al meteen een afslag niet genomen en zo Rotterdam ingereden (Zuidwesten wind het hoofd
blijven bieden). Dat was meteen een andere route geworden en op de bonnefooi een (mooie) weg
gebaand door het Rotterdamse tot ik weer aansluiting kreeg met de geplande tocht.
Ook wat sightseeing opgepakt bij de Brienenoord brug. Het Zalmhuis altijd aan voorbijgereden, maar
nu viel het meer op en was ik benieuwd genoeg om wat foto’s te schieten.

Daar ging het even later weer anders door de nieuwe snelweg die tussen de Rotte en Rotterdam
wordt aangelegd. Maar met Monster in gedachten zoveel mogelijk westelijke richting aangehouden.
Op 52 km door het rustige en prachtige Westlandse gebied nabij Delfgauw zag ik Ellen
hardlopen, even mee opgereden en vervolgens door waarbij ik weer op route aan kon
sluiten. Door Delft en daar nog een oude militaire vesting bekeken.

Even na Delft weer een schitterend natuurgebied in, niet vooruit te komen <pfff…> en dan een keuze
gemaakt om de route niet zuidelijk te vervolgen (Hoever ben ik al omgereden? Waar ben ik? En
hoeveel nog te gaan?), maar door Naaldwijk heen te gaan naar het westen. Uiteindelijk zou dat niet
veel hebben uitgemaakt, want even later op dezelfde weg gekomen richting Monster.
Hier de “Monster…lijke” kerk, waar ik bijna de
hoek omwaaide in stilstand. Dus snel weer verder.
Verder van Monster niet veel overgehouden
[Albert & Carolien, oude buren wilden hier ooit nog
eens wonen], zag er niet echt gezellig uit. Niet het
logische pad langs de kust gevolgd, maar
evenwijdig daaraan iets oostelijk een fietspad naar
Kijkduin gevolgd. Een kleine afwijking gemaakt,
maar vervolgens weer dwars door Den Haag en
Scheveningen verder. Onderweg al bedacht dat
het nog een eind meer zou zijn om bovenlangs de
geplande route te doen, dus op een een gegeven
moment zag ik een fietsbordje naar Zoetermeer en
toen besloten rechtstreeks huiswaarts te rijden.
De bekend Laan van Meerdervoort uitgereden en aan het eind sloeg de Garmin geheel op hol.
Moeten resetten en tegelijkertijd tijd voor een gelletje voor de laatste loodjes. Toch niet geheel volgens
gedachten verder gegaan, ik had geen zin om langs de A12 te rijden. Dus bovenlangs Zoetermeer,
zeker bekend, maar ook wel een mooi stukje Nederland langs de Skibanen en de Noord Aa.
Zeker wat meer meewind verwacht, maar het laatste stuk viel uiteindelijk toch mee. Een prestatie op
zich om “even” een tochtje te doen die al met al wat meer kilometers inhield.

Afstand

145,77 km

Calorieën

2769 Cal.

Hartslag

129 bpm Gem. HS
149 bpm Max. HS

Tijd

5:39:45 uur

Gemid. Bewogen

25,7 kph

Max. snelheid

47,8 kph

Stijging

386 m

Leuk om richting in ieder geval als doel te hebben, maar ook de afwijkingen brengen nieuwe inzichten en
wederom kunnen genieten van een beeldschoon stukje Nederland.
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