Primavera Ride, 27-3-2022
Apeldoorn
Met:

FIETS DE LENTE IN!
Weer een schralere dag in het vooruitzicht, maar dat mag de pret niet drukken.
Dus vroeg op pad waar het gaandeweg steeds donkerder en mistroostiger eruit ging zien. De zon die
zich in Gouda liet zien was geheel achter een strak wolkendek verdwenen.
Op een bekend terrein, maar anders geleid door de navigatie (??), kreeg ik wel een mooi
parkeerplekje vlakbij de aankomst en de hal. Rustig mijn fiets en kleding in orde gemaakt en dan mijn
startnummer ophalen. Gelukkig niet al te druk, de grote meute was al vertrokken. Een kopje leut
voor een extra stimulans en dan de fiets op.
Een kilometer of 10 op weg toen langzamerhand de zon wat doorkwam, maakt het toch even wat
gezelliger. Zoals al eerder dit jaar geconstateerd, was er nog weinig lente in de natuur te zien, dus
veel weidse blikken door wat dorre landschappen. De wind viel op zich wel mee, en goed warm
gekleed in tegenstelling tot meerdere die ik zag gaan, was het uit te houden. Later op de dag zou ik
de zon wat meer voelen, maar nochtans werd het zeker niet te warm.
Natuurlijk de
volledige route
gereden (Epic),
gewoon lekker
doortrappen
zonder over
‘the hill’ te
gaan.
Alleen de
Holterberg was
een uitdaging,
maar met de
mooie heide
uitzichten ook
geen straf om
te doen.
Op het laatst nog aangehaakt bij een groep, maar de Garmin gaf iets anders aan, waardoor ik
weer wat ging dwalen (foutje, bedankt), maar doordat ik andere fietsers weer tegemoet reed,
begreep ik dat ik er daarnet toch bijna was geweest.
Een tocht meer voor training in langdurig op de fiets zitten dan een werkelijk mooie tocht,
natuurlijk wel wat leukere delen erin, maar vooral ook hele lange rechte, saaie stukken. Wel
voor het eerst weer even lekker nagezeten met een zonnetje op het aangelegde terras.

