Primus Classic 140920
met: Anja
Met de profs op de hielen
…… druk op de pedalen voor snelle wielen.
Geen gedraal de dagen ervoor, we gaan!
In navolging van de profs werd dit jaar voor het eerst ook een tocht vanaf de Haacht bierbrouwerij voor
wielertoeristen georganiseerd, waarbij ook de finish van de profs meegenomen kon worden.

Het weer was de gehele week super en zou deze dag wat minder zijn. Dat was het ook, het
regende net een beetje toen we aankwamen. Daar hadden we het dan ook mee gehad, de
wegen waren niet eens nat. Wel was het nog triest weer, de mist lag om de hoek, maar dit
zou snel vervagen en de rest van de dag was zonovergoten, steeds meer naar het eind van
de rit, zodat we onze kleur weer aardig konden aanzuiveren later op het terras.
Gepland om ca 9:00 uur te starten, daardoor de wekker toch een kwartiertje later gezet 6:15
uur (Anja had als gewoonlijk wat langer nodig om naar bed te komen, zodat we omstreeks
23:45 uur pas het licht uitdeden. Met de nacht ervoor nog in gedachten dus wederom niet
genoeg rust, maar wel diep weggeweest.
Zoals gezegd op tijd op de fiets en de eerste 20 km gezamenlijk
opgereden. Zigzag door dorpjes met de nodige obstakels en soms
irritante deelnemers. Snijden van groepen die al denken zo hard te
gaan dat ze meteen naar rechts kunnen, of de fietspaden volgen,
wat ook ondoenlijk was met de snelheden naar beneden. Zo gaf
Anja het signaal “ga maar los” en daarmee waren die problemen
meteen voorbij nadat ik de groepen achter me liet. Heerlijk op
eigen tempo en zeker na de scheiding van de 92 en 122 km was er
een prachtige route met geweldige uitzichten. Ik heb zitten
genieten, en was verbaasd dat Anja het niet zo’n mooie tocht vond.
Teveel door dorpjes vond ze, jammer.
Onderweg nog een stel tegengekomen met een kind
in een wagentje erachter, knap om zo met elkaar een
sport te beoefenen. Het jochie had veel lol en bekijks
later op het terras.

Volgend jaar alleen?

Profwedstrijd: 1

Greg van Avermaet

BMC Racing Team 4u20’04” over 195,8 km.

Na de finish:
Heerlijk en goed gefietst 25,1 km/h over 92 km;
strijd/ kop-over-kop met man die het eigenlijk
niets vond om dit met een vrouw te doen.

Geheel het mannetje!

