Peter Winnen Classic 140816
met: Anja
Met de naamgever in het wiel
…… geht die Anja “Am Kopf im Spiel”.
Besluiteloosheid de dag tevoren welke tocht te gaan rijden, deze of de Cycling.be (zeer
interessant, maar weer verder met de auto, Bokrijk België) en misschien wel de Reichswald
Posbanktour vanuit Ede (dichterbij) of mogelijk de 22e Grote Rivierentocht vanuit Woerden of
Zevenhuizen (heel dichtbij).
De Cycling.be blijft staan voor volgend jaar, nu een week na LBL leek ons dat niet
verstandig, bovendien als gezegd weer een half uur heen en ook weer terug in de auto!
De Reichswald Posbanktour gaat teveel over bekend terrein en zeker de Groet Rivierentocht
lijkt wat dat betreft het saaiste.
Om 6:30 uur de wekker gezet, maar niet
direct zin om op te staan. De vermoeidheid
zit nog in de kop. Toen Anja zich weer geheel
genesteld had, toch maar besloten om op te
staan en naar Ysselsteyn, Limburg, te gaan.
Zo zaten we 7:20 uur in de auto na een
laatste fikse bui neer te hebben zien komen,
om met redelijk weer te starten om ca 9:24
uur. Wat een vervelende weg om er te komen langs het kanaal naar Helmond. Eens en …….
Maar de tocht vergoedde veel. Bij de start stond Peter Winnen enkele fietsmaten op te
wachten en toen wij een kop koffie namen bij de inschrijving, bleek hij ook de fiets op te
gaan. Even later stond hij een 100 meter verderop met zijn groep nog op kornuiten te
wachten en konden wij bij zijn groep aansluiten.
Na enkele kilometers ging dit voor Anja te langzaam en dus nam ze het heft in handen (dat
deden andere vrouwen niet: “jongens het gaat niet hard genoeg”). En passant Peter nog een
knipoog gegeven, het is wat als je door iedereen herkent wordt. Al snel hadden we de groep
los en reden we samen door het weilandgebied, nog in Nederland, op een stevig tempo
door. Net voor de splitsing voor de 75 km werden we ingehaald, want ons tempo zakte wat,
maar het bleek dat wij ons nog spaarden voor het vervolg en de groep feitelijk al op max zat,
want nog 40 km retour. Alleen met z’n tweeën dus door.
Sporadisch nog een enkele fietser die
ons inhaalde, maar verder weinig
toerders en verkeer en met het mooie
weer heerlijk om te fietsen.
Na 50 km kwam de splitsing voor de
115 en 140 km en ging ieders zijns
weegs. Een eerste lusje en dan zou op
69 km (58 voor Anja) de eerste pauze
zijn. Daar zagen we elkaar, want zij
had een lekker kop koffie genuttigd.
Peter Winnen en Wout Poels
de (echte) toppers

Samen weer op pad, maar dat bleek van korte duur, want wederom een splitsing. Met nog
60 officiële km’s voor Anja en 70 voor mij (met hoogteverschillen), leek het een goed
uitgebalanceerde tocht, waar we ongeveer gelijk bij de auto terug zouden kunnen zijn. Wat
ook geschiedde.

Verder alleen
vermeldenswaardig dat er
om 13:00 uur en om
14:00 uur enkele buitjes
vielen, maar dat kon de
pret niet drukken. Wel
een lieflijke tocht, met het
mooiste deel de
klimmetjes door het bos in
de tweede lus, verder de
vol in groei staande
weiden en het werk uitgestald middels bekende goudkleurige rollen hooi.
Gauw de kleding omgeswitched, de auto gevuld en op huis aan. Weer een tocht gereden.

