Lotto Tour de Namur 150 km – 110604
Weer een nieuwe tocht dit jaar op de agenda. Benieuwd naar deze streek en de uitdagingen die hier te
vinden zijn.
Al vroeg uit de veren na weer een rusteloze nacht. “Els”, de begeleidster van de Tom Tom, was nog niet
wakker en daardoor eerst de weg naar Den Bosch ingeslagen om in Namen te komen, mede ingegeven
door het 130 km stuk tussen Utrecht en Deil. Ze werd eindelijk wakker en gaf toen een route aan via
Breda, maar eigenwijs als ik was toch het snelle stuk willen rijden. Uiteindelijk op haar aandringen toch
bij Gorinchem gekozen om via Breda te gaan, waarmee ik al een kwartier had verspild en toch voor
7:30 uur zou kunnen starten. Verder lekker door kunnen rijden en zowaar om 7:32 uur op de fiets na de
organisatie met een probleem te hebben opgezadeld (naam niet bekend bij Banque van de Post ondanks
de ontvangen mail). Dit mocht de pret niet drukken.
Meteen al in Namen begon het te klimmen en een mooi uitzicht bovenaan over de bocht in de rivier met
de bospartijen eromheen deden vermoeden dat het een prachtige tocht zou worden. Dit werd zeker
bewezen, zeker met de prachtige natuur en de vele leuke dorpjes, prachtige landerijen en vele,
uitzonderlijk mooie kasteeltjes. Dat we hier door de bierbrouwerijgebieden van Maredsous, Leffe en
Ciney reden is dus niet zo gek.
Onderweg een keer
aangesloten bij een ‘snelle’
groep, wind tegen opgevangen
maar daardoor blijk ik
ongewenst eigenlijk een
tikkeltje boven het eigen
vermogen te hebben gefietst.
Dit moest ik natuurlijk
bekopen, niet zozeer in het niet
meer kunnen als wel in tekort
aan kracht om gemakkelijk de
heuvels op te komen. Hier
blijkt mijn postuur, gewicht en
leeftijd toch een bepalende rol
te spelen (aldus Stephan, die ik
regelmatig onderweg nog
tegenkwam, ondanks zijn wil
vooraf om slechts de 105 km te
fietsen).

Waar ik verder nog last van had is de
fiets zelf, het blijkt nog steeds niet
mogelijk de versnellingen goed in te
stellen en daardoor bijna een
afbrekende derailleur gehad, dit nog
net kunnen voorkomen.

De organisatie was als gebruikelijk weer fantastisch en ook goed gepland (om de ca. 45 km).
Na afloop, al om 13:30 uur binnen, nog een lekkere Leffe gedronken en op weg naar huis. Weer een
keus gemaakt om via Luik te gaan rijden. Dit bleek achteraf weer een miscalculatie, een half uur meer.
Onderweg ook nog een half uur geslapen aan de kant van de weg, waarna ik weer fris verder kon.

Kortom een tocht die om herhaling vraagt, maar dan wel in een breder
perspectief van lang weekend of vakantie, niet om een dagje op-en-neer te
doen, daar was de uitdaging toch net iets te weinig voor. Het gebied is echter
wel iets om naar terug te keren.
Statistieken:
Afstand:
150,41
Hoogtemeters: 1919
Vertrek:
7:33:12
Gereden:
5:27:43
Pauze:
0:30:45
Aankomst:
13:31:40
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