Zuid Veluwe Tocht 25-02-2012
Met:

Zuid Veluwe Tocht.
Zaterdag 25 Februari 2012, afstand 100 km
gepijld.
De Zuid-Veluwe is een bijzonder mooi
fietsgebied. Terecht dat we bij de opening van
het seizoen vanuit Ochten richting Rhenen
gaan en daar genieten van het fraaie
landschap. Tegelijkertijd pakken we een enkel
heuveltje mee;dat ligt voor de hand.
De eerste toertocht van dit fietsjaar. Benieuwd wat het allemaal weer zal brengen, al is de focus
minder dan vorig jaar. Dit komt door de onzekerheid van ooit nog te werken en het tegenstrijdige dat
het koersen kosten met zich meebrengt (reizen, inschrijven en soms een hotelletje). Afijn, dat is voor
later, nu een prima openingsrit gereden.
De avond tevoren - door de wolken in het hoofd - uit te slapen en niet ook nog eens met SVU te
schaatsen. Zo gezegd, zo gedaan. Uitgeslapen tot 7:40 uur en toen rustig gaan pakken en met een
goed ontbijt (eitje van Anja, verse jus en mueslibolletjes mee voor onderweg) achter de kiezen op
naar Ochten. Het zag er in Gouda na uit dat het een mooie dag zou worden, maar na Woerden sloeg
het weer om en werd de mist spelbreker.
Afijn een goed uur rijden had ik een mooie parkeerplek op 400 meter van de start. Na het inschrijven
met een gratis kop koffie in de ochtendkou (5 gr. C.) vertrokken. Er waren genoeg andere delnemers
aan de wagens te zien, maar ik ben alleen op weg gegaan. Na een goed uurtje brak de zon door en
werd het aangenamer. ook werd ik kort daarna door een snellere groep ingelopen en ben ik
aangehaakt. Met een mooi tempo reden we zo door tot de stempelpost te Wekerom, alwaar ik snel
besloot meteen door te fietsen.
Hierna nauwelijks nog fietsers gezien tot aan Achterberg
toen me weer een groepje achterop kwam en over me
heen ging. Gelukkig moesten we wachten bij een
stoplicht, zodat ik even op adem kon komen en tot aan
Rhenen mee kon liften. De brug over viel er tussen de
snellere in de groep, mij en nog twee anderen en de rest
allemaal gaten. Ik kon het tempo weer wat maken tegen
de wind in en even later reed ik nog alleen verder nadat
er twee sterke fietsers langskwamen waar mijn metgezel
van dat moment kon aanhaken. Ik reed min eigen tempo
door en bij Aalst kwam ik mijn vorige metgezel weer
aardig op de hielen. Op zo’n 50 meter na hem kwam ik
na een behoorlijk stevige tocht binnen, met een
gemiddelde van 29,7 km/h op 101,33 km. Niet gek.

