Zolder, België 5 juni 2004
Zaterdag 5 juni. Om 7 uur ’s morgens word ik door Patrick afgehaald. We gaan naar
België! Om half 11 is daar de start voor de tandems op het autocircuit. Iets na 9 uur
draaien we het terrein in Zolder op. Het is gelukkig weer een mooie dag terwijl in
Nederland die ochtend het eventjes behoorlijk giet.
Eenmaal bij box 34 treffen we al weer verscheidene teams aan. Rudi Hennig uit
Duitsland is wederom van de partij en ook team Lukassen arriveert korte tijd later.
Langzaam maar zeker komt er meer actie want we zijn redelijk op tijd en de
organisatie moet nog van alles opzetten. We halen de tandem weer uit de auto,
monteren de wielen, pompen de banden op en praten even bij met Luuk en Bart en
diverse andere teams die langzaam maar zeker binnenstromen. Vervolgens even
warm rijden, even het circuit verkennen. Omstreeks half 11 gaan we van start. 13
ronden staan ons te wachten van ongeveer 4 kilometer lengte. In de tweede ronde
demarreren Bart Groot Zevert en Luuk Lukassen, wij reageren hierop en gaan
erachter aan. De andere teams kunnen deze versnelling niet aan en gaan op eigen
tempo verder. Vervolgens wordt er nog diverse malen door Bart en Luuk
gedemarreerd en ook wij trappen de tandem een aantal keren op de staart. Bart en
Luuk krijgen ons er niet af, wij krijgen Bart en Luuk er niet af. Na het verstrijken van
de 10de ronde blijkt wel dat het weer zal aankomen op een sprint. Bij het uitkomen
van de laatste bocht kijken we elkaar weer aan en vervolgens wordt het tempo
opgevoerd en gaan we sprinten. Bart en Luuk komen met een geringe voorsprong
als eerste over de streep. Voor hun dus de eerste plek, de tweede is voor ons.
Daarna even douchen, een bescheiden huldiging en weer in de auto, op naar de
volgende koers. De volgende dag, zondag, stond La Péronaisse op de agenda, een
cyclo over 170 kilometer in de omgeving van Pérrone, Frankrijk. Zaterdags moest je
inschrijven dus wij gelijk naar Pérrone om de inschrijving af te handelen en informatie
te halen. Eenmaal daar aangekomen was er geen enkele activiteit op wielergebied te
vinden. Bij de VVV was ook niks bekend terwijl wel degelijk op het internet van alles
over La Péronaisse stond, datum klopte, jaar klopte, locatie klopte maar geen enkele
vorm van activiteit. Toen maar weer in de auto gestapt en weer terug naar huis en
tegen half 1 zondag morgen weer hier. ’s Morgens even alles opgeruimd en weer
even wat rond gebeld om te horen of mijn trainingsmaatjes Ben, Jan en Wijnand van
deze mooie, iets wat frisse, zondagmorgen gebruik willen maken om weer te gaan
trainen. Om 10 uur die ochtend stond Ben hier weer op de stoep en hebben we weer
ons vertrouwde rondje gereden samen met Jan en Wijnand. Weer een weekend,
weer een ervaring rijker en weer veel gezien.
’s Middags kruip ik maar weer achter de computer. Mijn computer had namelijk goed
de griep te pakken en was daardoor enige tijd onbruikbaar en zonder vergroting,
juiste kleureninstelling wordt het toch wel heel lastig. Gelukkig heb ik nu de schade
weer een beetje in kunnen halen en ben ik weer een beetje bij met de verslagen, op
naar de volgende wedstrijd, het volgende verslag.
Richard Bonhof

