Omloop van Vlaanderen 24-03-2012
Met:
Al vroeg op de plaats van bestemming, net voor 7:30 uur. Het was
nog rustig, kennelijk starten de meesten wat later. Een plek net
buiten het terrein, maar achteraf had ik een stukje door kunnen
rijden om op het terrein zelf et parkeren. De kaarten waren binnen
af te halen, maar dat vergde nog een aardige voettocht tot in het
binnenste van het wielerpaleis.

steile wand

bocht naar de steile wand toe.

Ondanks het vooruitzicht van een warme dag was het nog
behoorlijk fris (7 gr. C) bij de start. Een dun jasje aan was net
voldoende en die heb ik pas bij de laatste bevoorrading uitgedaan.
Het begin was prachtig, nog wat vlak maar langs mooie plaatsjes en
wateren. Fietspaden door de weilanden, zodat het wegverkeer gemeden
werd, wat ook typisch Belgisch is.
Ook nu weer snel al groepsvorming, maar in geen van de groepjes lag een
voor mij juist tempo, of te snel of te traag. Dus - als voorgenomen - op eigen
kracht blijven fietsen, waar ik toch twee mensen in mijn wiel had hangen.
Tot aan de eerste bevoorrading liep de temperatuur nog nauwelijks op en daarna zouden ook de
benen meer beproefd worden op de hellinkjes die in het parcours opgenomen waren. Sommige
al wat steiler en ook bezaaid met keien. Dat was toch een kenmerk van deze tocht, in ieder geval
twee kasseistroken van 2400 m en een van 1200 m, maar overal lagen wel stukken, ook in de
klimmetjes. Daarnaast hebben we deze tocht veel betonnen wegen bereden.
Dat fietsen niet altijd ongevaarlijk is heb ik weer aan
den lijve mogen ondervinden. Op 46,8 km was er
een stele afdaling. Met 54 km/h naar beneden en in
een flauwe bocht kwam me een wagen op
behoorlijke snelheid tegemoet. Deze reed zodanig
dat de bocht wat ruimer genomen werd en ik
gedwongen was in het afwateringsgootje te gaan
rijden. Al remmend dus proberen in het gootje te blijven, maar net als Wouter Weyland vorig jaar (in
memoriam), raakte mijn pedaal de berm en hield ik het stuur niet meer. Vallend met hoofd vooruit kwam ik
5 cm voor een betonnen telefoonmast tot stilstand, gelukkig bleek er verder niets aan de hand te zijn
Verder was het een aangename tocht, die ik niet geheel heb gedaan door een misverstand. Ik dacht een
route-afsplitsingbord voor de tweede keer te zien en dacht dus een teweede keer de lus ingestuurd te
worden. Dit had ik toch moeten doen, want nu heb ik slechts 118 km gefietst en de drie klimmetjes van de
Valkenberg, Berendries en Leberg gemist (vorige week al wel gedaan). Daardoor na de laatste
bevoorrading voor mezelf maar een tijdrit tot het eind besloten en met een klein groepje in het wiel over het
minst mooie gedeelte van de tocht gesneld. eerder terug dan voorzien, maar toch weer met een goed
gevoel, al reed ik minder sterk dan de week ervoor.
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