
 

Ename Classic 16-03-2012  

Met: Stephan uit Mojacar gesproken 

 
 
Met een lentegevoel van de dag ervoor in de ziel, maar ook 
met de wetenschap nog geen klimmetjes gedaan te hebben 
dit jaar toog ik al vroeg in de morgen op weg naar Zottegem. 
 
Het was nog donker, maar al gauw liet de dageraad zich zien met en klein zonnetje tussen de 
wolken en de sluierbewolking. De overweging om later te gaan heb ik maar van me afgeschoven 
na het zien van de weersverwachting, later in de dag werd er regen voorspeld. 
 
Op het terrein zelf vond ik een parkeerplek en na inschrijving klom ik exact om 8:00 uur op de 
fiets. Rustig aan beginnen en volhouden het credo van de dag en zo leek het de eerste 20 

kilometers ook te gaan. Langzamerhand werd 
het grijzer en ook het landschap was nog in de 
winterstand (zie foto) en grauw aandoend. Nog 
onbewerkte akkers, geen kleur in de struiken en 
bomen, wat wel mooier is dan in het grootste 
gedeelte van Nederland (in ieder geval de 
stukken die ik normaal fiets) is het overal wat 
dalen en klimmen, waardoor ook het beeld van 
de omgeving breder is en diepte krijgt. Zo is 
bovenstaande pikkelstraat ook een typische 
benaming, namelijk bezaaid met keien waardoor 
je fietstrillingen prikkelen tot in je haarvaten. 

 
Na in het begin eerst achter twee relaxte fietsers te hebben gereden verder achter een groepje, 
waarmee ook de snelheid steeg. Tot aan de eerste bevoorrading ging dat nog steeds eigenlijk 
met speels gemak. Het gemiddelde lag toen op 27,9 km/h.  
Deze bevoorrading ook snel gedaan, waarna ik weer aansloot bij een grotere groep, strak in 
hetzelfde pak en dus… tempo, ook op de heuveltjes. Het gemiddelde steeg dus gestaag naar 
29,9 km/h in dit stuk tot de 2e bevoorrading. Het zwaardere gedeelte zit echter pas in het 3e 
gedeelte van de tocht, dus rustiger aan gedaan bij deze bevoorrading. 
 

 Overigens is dit weer een overweldigende luxe met wafels, repen, bananen, stroopkoeken  
en zelfs langwerpige zakjes (sachets) met echte honing. Daarnaast drinken in overvloed. 

 
Na de pauze ben ik alleen op weg gegaan en heb toen tijden 
alleen gereden, wat overigens grappig was daar zo meerdere 
deelnemers als een lint door het terrein te zien waren. Natuurlijk 
kom je op een gegeven moment weer in een groep terecht en ging 
ik (net niet) boven je kracht mee. De bevoorrading bij de brouwerij 
van Ename kwam ook weer op tijd en hier heb ik op mijn gemakje 
een deel van de voorraad op een stoeltje genuttigd al kijkende naar 
al het fietspubliek. De eerste druppels vielen toen en dus weer 
gauw voor het laatste deel van de tocht. 
 
Vermoeide benen, maar op het vlakke geen probleem. De 
heuveltjes gingen zeker met een tandje of twee minder en op 
doorzettingsvermogen moet er toch ook eer te behalen zijn. Jonge 
gasten rijden zo van je weg op een heuveltje, maar door het eigen 
tempo haal ik dat naderhand toch weer bij en rij ik ook wat vaker 
op kop van een groepje, ook met taaiere  - mogelijk -  ouderen. Na 
een minuut of drie regen was het verder ook weer droog gebleven, 
dus al met al weer een prachtige fietstocht en om 13:30 uur binnen.   09:26 uur 
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