Gravelty Cyclon,

20-3-2022

Schaijk
Met:

Gravel Schaijk 85 km
Zware gravelrit. Zeer goede conditie vereist.
De Gravelty Cyclon is een graveltocht door het grootste aaneengesloten (oer)natuurgebied
van Brabant, de Maashorst!

KEEP YOUR BIKE SMILING!
De eerste Graveltocht in Nederland met de Trek Checkpoint S6. In Italië voldeed hij volledig aan de
verwachtingen en was ik al snel één met hem. Wij gaan zeker een mooie toekomst met elkaar
tegemoet.
Vele graveltochten, maar tevens een fiets voor meer. Bijvoorbeeld op vakanties, maar later mogelijk
ook voor meer bikepacking tochten als Anja ook met pensioen is.
Vandaag echter aan de start van De Gravelty Cyclon in koud en
druilig weer bij de start (zelfs kleine sneeuwvlokjes dwarrelden
neer). Hier zie je me al bij de start, niet echt een genoegen om zo
te beginnen, maar daar moet je even doorheen. Wel leuk toch
dat groene gravelty jasje, helaas net voor dit weer nog iets te
dun, maar ja “echte” kerels á la Johan van de Velde (Uomo di
Gavia) gaan door tot ze erbij neervallen.
Niet gevallen overigens.

Dat kon niet gezegd worden van een wagen op de A2, die bij Culemborg op z’n kop toch wat rijbanen
afgesloten liet. Ik kon net langs de 4-de baan nog passeren, maar later zou ook die door glas op de

weg afgesloten worden. Aangekomen in Schaijk een mooi plekje niet ver van de start gevonden en na
inschrijven (met een kop koffie) de rit aangevangen.
Tijdens de tocht niet veel andere deelnemers gezien, dus op zich rustig ‘gravelen’ door de
onbekende streken rond Schaijk. In het begin nog wat meer asfalt, maar gaandeweg meer
gravelstroken en andere ondergronden (zelfs dwars door een weidestrook langs een
slootje), en een enkele singletrack (was kennelijk niet echt zo ingepland, maar ja de garmin
snapt het af en toe ook niet meer). Hierdoor wel iets meer kilometers gemaakt.
Op een mooi plekje (foto’s van de paars opkomende krokussen) even tijd genomen voor
wat reepjes en een sanitaire stop.
Al dat gravelen is toch wel vermoeiender dan gewoon fietsen,
dus en zeker bij deze gure weersomstandigheden, was ik blij dat
het einde naderde. Hopelijk nog een keer te rijden bij beter
weer en met een meer ontluikende natuur, wat meer kleur aan
het landschap zal geven.

KEEP SMILING!
Een afzakkertje op het Cyclon-terrein (Lucky 13 en een broodje Hamburger) en
daarna weer naar huis, met een medaille ter herinnering.
Past weer mooi in het rijtje thuis.

