Waterrijke tocht
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Met Harm

Niet in Israël maar vanuit Baarn naar Rome, 2014 het jaar van Harm’s dromen.

Trainen is dus adagium, kilometers vreten vooraf, doorstampen tijdens en een pauselijk einde. We
kunnen ons de eerste tocht van Harm ook nog herinneren met OEDZIOD, juist ja, in Rome.
Maar goed dat is nog even afwachten, nu de eerste onofficiële tocht van 2014 vanuit Gouda.

Een aangename temperatuur en wat stevige wind vanuit het zuiden, maar Harm had zijn doelen
gesteld en ingepland was zo’n 80-85 km om in het ritme te komen. Om 10:15 uur vertrokken we en
zouden deze dag vele wateren, riviertjes en meren, zijdelings aandoen. Prachtige kleuren en
vergezichten, de bruingele pracht van het riet licht mooi op bij de lage zonstand, nog geen lente en
toch overal zie je het voorjaar ontluiken en dus ook tal van fietsers die zich de eerste kilometers
weer permitteren.
Intussen bolden wij lekker met de wind mee Langs
Capelle, Rotterdam door en via Zoetermeer, met een
haast Vlaams aandoende binnenstad naar het noorden.
Na al eerder voor een gesloten
koffietent te hebben gestaan konden
we op een prachtige plek te Hoogmade
(De Kromme Does) ons laven aan de
koffie en uiteraard appelgebak met
slagroom. Hierna een calculatiefoutje.
Uitzicht vanuit het raam.

We gingen noordwaarts verder, maar wat vooraf al was gesteld, de pontjes gaan pas per 1 april
weer in de vaart en laten we nu rechtstreeks langs het Braassemermeer gaan. Geen enkele
mogelijkheid om oostwaarts te gaan, dus plannen bijstellen (terug is geen optie!!) en de moraal
instellen op wat kilometers extra. Dit was ook te merken na Leimuiden, waar we de wind vol op kop
kregen op weg naar Alphen aan de Rijn. Toch twee fietsers uit onze wielen gereden, goed gevoel.
De laatste loodjes na Alphen hebben we tegen de D3
aangereden, maar op uitrijden ingezet.
Bij terugkomst had Anja al de hete thee klaarstaan,
oliebollen en appelflappen opgewarmd en meteen Harm
aan de koolhydraten gezet (boterham met jam). Weer
helemaal ‘toppie’.

Harm, zo kun je niet thuiskomen, dus even omkleden.

afstand

111,89 km

tijd

4:45:08 uur

gemid

23,5 km/h

max

36,9 km/h

Roze lijn was gepland.
Groene lijn is werkelijk gereden.

De wind was op dit punt behoorlijk stevig
en we konden ons toen “het krijgen van
een klap van de molen” levendig
voorstellen zo gingen de wieken tekeer.

