La Flèche Wallonie 19-05-2012
Eerste editie la Flèche de Wallonie is groot succes
Meer dan 4000 wielertoeristen hebben la Flèche de Wallonie gereden.

Met: (Anja)
De geheel week was het slecht weer geweest en door
de drukte was het tot de avond tevoren ook niet aanlokkelijk om vroeg het bed uit te gaan.
Toch besloten we vrijdag ’s avonds om wel naar Spa af
te reizen, er was redelijk weer voorspelt met hier en
daar een bui (ook volgens de verschillende soorten
buienradars).
Achteraf bezien: geen bui, zonnig weer en lekker warm.
In Spa was het even friemelen om door het smalle
straatje naar de “Start” te komen en leek de kans op
een mooie parkeerplek gezien de late aankomst al
verkeken. Toch bleken we door een tactische
manoeuvre op zo’n 100 m van de start/finish te staan.
Ideaal.
Na omgekleed te zijn en de fietsen geprepareerd te
hebben zijn we gezamenlijk vertrokken en kwamen we
ook nog samen op de foto. Na zo’n 3 km scheidden
onze wegen al, Anja voor de 131 ik voor de 169 km.

Al direct na de scheiding begon voor mij een klim, niet
al te steil maar de spieren moesten wel even wennen
natuurlijk. Op de top gekomen was het meteen
genieten van de prachtige vergezichten. Boven de
bomen konden we de vele groenkleuren en
uitgestrektheid van de Ardennen in volle glorie
aanschouwen. Het was een voorbode van hetgeen we
de gehele dag voor ogen zouden krijgen.

Fietsstijlen !

Natuurlijk was het een opmaat voor wat komen ging,
met La Redoute als eerste serieuze meting (gelukkig dit
keer meteen in het begin van een tocht) – blijkt ook dan
nog net zo lastig als na 200 km – en de Chambralles er
pal achteraan (net als bij de Sean Kelly) is het al een
pittig begin. Ook verderop in het parcours wisten ze nog
wel wat pukkeltjes te vinden en aan elkaar te knopen
alvorens de Stockeu (blijft voor mij de meest lastige
klim) en de Wannerval op het menu kwamen.
Met een uitdagend einde van Le Thier de Coo (niet
verwacht dat deze zo lang doorliep) en Le Rosier als
slotklim was dit een van de zwaarste tochten tot nu toe.
Het einde was fantastisch, je donderde als het ware zo
naar beneden Spa in.
Anja had het laatste gedeelte van
de tocht dezelfde uitdagingen
gekregen en had ook een zware
tocht achter de rug en was net 4
minuten voor mij (door een
ongeval onderweg net niet door
mij gepasseerd).

Een fantastische dag en met een biertje op het zonovergoten terrein keken we onze ogen uit
naar de vele gekleurde tenues, gekke en maffe mensen, de mooiste fietsen en kwamen we ook
nog met enkele deelnemers in gesprek over deze zware, maar supermooie tocht.
Een koffie tot slot en dan de terugreis aanvaard, waar we toch vrij snel na het vertrek door het
smalle straatje aan konden beginnen. Thuisgekomen had Thomas een heerlijke maaltijd voor ons
klaarstaan, wat de dag “compleet” af maakte.
Vertrek

8:25:37 uur

Aankomst

16:29:27 uur

Totale tijd:

8:03:50 uur

Rijtijd

7:21:01 uur

Pauze

0:42:49 uur (8,8 %)

Afstand

170,79 km

Snelheid

23,24 km/h

Max

71

Hoogte

km/h

3895,5 m

