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Weer een ervaring rijker
…… vakantiegevoelens als bonus.
Deze dag beloofde tevoren al mooi weer te
brengen, daarom bleven weinigen thuis en was
het een drukte van belang.
De ochtend vroeg opgestaan en om 5:00 uur als
gepland de auto in. Bij het verlaten van Gouda,
de snelweg op en daar meteen de eerste
obstakel. We moesten via Den Haag naar
Rotterdam wegens wegversperring.
Daarmee

ging de rest op z’n kop natuurlijk, want daardoor ook meer verkeer bij
Oudenaarden en konden we niet bij de eersten op de fiets zitten, wat zich
later zou kunnen wreken (bijv. opstoppingen, vooral bij de Koppenberg).
Als parkeerplek hadden we het nog niet zo slecht getroffen en na afloop

hadden we daar zelfs nog een leuke eindontmoeting.
Het was even aftasten welke kleding handig zou zijn. In het begin
zou het kil zijn, maar wanneer de zon zou doorbreken kon het
weleens anders zijn. Zonder beenstukken en met armstukken en
windjackje zonder mouwen op pad. Dat bleek een goede keuze te
zijn, want de zon liet zich pas na het middaguur zien, wat zeer
aangenaam was.
Anja voor de start:

Nog even wat foto’s en elkaar een goede rit wensen en daarna op weg voor de 134 km.

16000 fietsfanaten, allen met het doel in de sporen te treden van de grote toprenners, die ik op het
NOS-scherm ook even tussendoor bekijk [wat een valpartijen].
Met als ‘natuurlijke’winnaar:

De Spartacus van Vlaanderen

Vorige zondag spurtte Fabian Cancellara naar een
tweede opeenvolgende zege in een spectaculaire
editie van de Ronde van Vlaanderen

Zoals gezegd,
later op de fiets dan verwacht en dat bleek al meteen. In een lint de eerste
Ronde-fotoalbum.
kilometers over een smal fietspad, daarna de brug over en aan de andere kant weer langs het
water terug. Een geheel andere route dan andere jaren. Dit zou één lange inhaalrace worden.

Niet het doel overigens, maar wel om met wat minder pauzetijd door te rijden. Het hielp dat
het een drukte van belang was bij de ravitailleringposten, alleen de 2e heb ik aangedaan en
wat versnaperingen genomen. Geen drinken, met 2 bidons rond gekomen, wat ruim beneden
de richtlijnen is, maar waar ik nagenoeg geen last van had.

Afijn er moet ook nog genoten worden van het
landschap, de kleuren en de omgeving. Dat ging in
het begin wel, maar later werd dat minder doordat
vermoeidheid intrad, de aandacht nodig was om te
manoeuvreren langs de wandelende
meute op de bergjes en op de
kasseienstroken en het gebied werd
wat minder mooi richting de finish.

Geweldig om met een vaart zo’n 10 kilometer rechtstreeks op de finish af te denderen en ook
de laatste 500 meter af te tellen. De finish van de tocht lag echter aan de andere kant van
Oudenaarde, maar deze telt. De ‘echte’ finish werd pas veel later gepasseerd. Het wachten op
Anja was geen straf. Heerlijk in het zonnetje op de markt, met een triple-tje (niet die van mijn
Cannondale) en 2 Belgische dames uit Lo was best vol te houden.
Ingeschat wanneer Anja binnen zou zijn en
haar aan het begin van het plein opgewacht.
Nog met een Engelsman gesproken die op
twee vrienden stond te wachten (gehele
ronde van 245 km gereden). Wat een
gezellige ambiance en daar zouden we
samen ook nog geruime tijd van genieten
met een pintske en echte Belgische patatten.

Op de kruising staan wachten.

Ambiance op de markt te Oudenaarde

Aankomst van Anja, achterin de groep.
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voor deze dag is het genoeg geweest !
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