Uomo di Gavia, 141004
Classico Gerard van der Velde

met:
Een nabrander
…… voor een echte Brabander.
http://www.touretappe.nl/giro-historisch/johan-van-der-velde-in-sneeuwstorm-op-de-gavia/

Gelukkig was het vandaag een superdag om te fietsen, zonnetje en heerlijke temperatuur
van 21 gr. C.
De tocht leidt ons door het Noordwestelijke gedeelte van Brabant. De verwachting van
herkenning en thuisgevoel gingen me de heenweg door het hoofd. Mogelijk ook nog
bekenden van vroeger.
Helaas, achteraf gesproken, niets van dat alles.
Wel lekker en hard gefietst weer, maar een groep Brabo’s (de eerste keer in mijn leven dat ik
deze term gebruik) verziekte het al vrij snel. Met ½ km/uur gingen ze harder dan mijn tempo
van dat moment zodat ik ergens in de groep bleef hangen. Het werd me duidelijk gemaakt
met fiets en in woord dat ik er niet tussen hoorde. Daarna nog enkele voorvallen: obstakels
gaven ze zelfs aan elkaar niet door; een oud vrouwtje werd voor een afslag naar rechts
gepasseerd en meteen gesneden, niet één die haar rechtuit voor liet gaan; en tenslotte bij
het verliezen van een bidon de hele meute in de remmen en breed uitwaaierend over de
weg, daarbij mij en een automobilist flink storend én het nog normaal vinden ook. Toen ben
ik aan gaan zetten, want die groep wilde ik mijden. Dit is gelukt, 10 minuten na mij kwamen
ze pas binnen.

Ook was het rooitijd, de aardappel en suikerbieten werden van het land gehaald en goed dat
het niet geregend had, want de (klei-)modder lag nu al in plakkaten over het wegdek. Wat
zou dat een glibberig geheel geworden zijn. Daarbij de ‘echte’ varkensluchten, de kaalheid
van de uitgestorven weilanden, de troosteloze stadjes en dorpjes en de chemicaliën van
Moerdijk met de vlam in de pijp aan de horizon maakte het niet vrolijker.
Een pauzeplaats, waar alleen wat vocht bijgevuld kon worden of zelf een bestelling plaatsen
(gastvrijheid?) in een troosteloze ambiance staat schril op de ervaringen bij de Zuiderburen.
Dan uiteindelijk de straffe wind op kop retour met een
andere groep op de hielen (één van hen was een tijd met
me mee gesprongen zonder kop over te nemen), die ik
dan ook voor wilde blijven. Mede daardoor de splitsing
gemist voor de 125 km en zij ook !
Zodoende kwam ik sneller dan verwacht in Terheijden en daarmee bijna aan het eind van de
rit. Wel bleef een goed gemiddelde van 30, 7 km/uur overeind en met een kop koffie - geen
appelgebak met slagroom, weer een teleurstelling - en de kop in de zon nog wat deelnemers
zien arriveren. Deze tocht was eens en …….. meer.

De gereden route en de afstand tot mijn ‘ouderlijk huis’ van mijn jeugd.

Zo vlak als een pannenkoek.

