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Ik ben teleurgesteld.
….. maar ook weer niet echt.
Hevig teleurgesteld ben ik in de aanloop naar deze eerste buitenlandse tocht van 2014. Ten
eerste in het werk, waar deze week meer tijd in ging zitten en waardoor ik niet van rust en de
zon heb kunnen genieten. Daarmee raak ik meteen het tweede punt, namelijk het weer. De
gehele weer prachtig lenteweer en vanuit de weersverwachtingen mocht ik opmaken dat het
een K-zaterdag zou worden. Een volgende oorzaak om het plezier al te voren in de kiem te
smoren was het feit dat zoonlief nu net een groep op vrijdagavond had uitgenodigd om te
bierpongen. Niet dat dit niet vaker voorkomt, maar nu was de “baldadigheid” iets of wat
hoger, dus weg nachtrust. Dan om de vrolijke stemming geheel te drukken was er de regen
onderweg naar Merelbeke. De weergoden zitten dus al meteen de zaak te verzieken.
Daarna was ik teleurgesteld in mijn eigen optreden, conditie, overmoed of gewoon niet goed
genoeg. Daar moet ik de komende tijd nog maar eens op terugkijken. Het zal ook wel tussen
de oren hebben gezeten gezien het voorgaande relaas.
Ach en wee maar weer even aan de kant geschoven en het positieve opgepakt toen ik in
Merelbeke bij het uit de auto stappen een glimp van de zon opving. Hier, kan ik bij het
schrijven van dit verslag meteen melden, bleef het ook bij tot aan de finish.
Goed, over de tocht is natuurlijk veel te melden: geen regen, positief; mooi parcours, wel
heftig een eerste keer weer heuvels al dan niet met kasseien bekleed en natuurlijk de bekende
kasseienstroken zelf zoals de Paddestraat en de Lange Munte. Daarnaast blijft het behelpen
met de wegen, macadam en weinig geasfalteerd en waar dit al gebeurd mocht zijn, zit dit vol
met kuilen, scheuren of opgevuld met 6 lagen geharkt asfalt. Kortom het schudt de fiets bijna
continue uit je handen. Maar ja, daarvoor ga je ook naar België.
Natuurlijk kunnen die Belgen ook wel wat, de organisatie was ook nu weer TOP. Wat een
vrijwilligers om ons over de moeilijkste kruisingen te loodsen, zonder te hoeven inhouden.
Ook de ravitaillering was tot in de puntjes verzorgd. Als fietser hoefde je nergens aan te
denken. Het aantal deelnemers was 3400, maar dat was nauwelijks te merken. Een gezellige
groep fietsers op de weg, die elkaar niet in de weg zaten en ook het andere verkeer niet, al
leek België verder uitgestorven.
Dus al met al…. niet slecht.
152,48 km en 1869 hm gefietst tegen vaak de NoordWester in (heftig) met een gemiddelde
van 24,4 km/uur lijkt me redelijk. Compleet uitgewaaid, maar niet uitgewoond kon ik
huiswaarts gaan na eerst nog een ommetje te hebben moeten maken wegens wegopbrekingen.
Ook op de terugweg nog een aantal keren slowmotion gehad, maar om 18:00 uur was ik thuis.
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