Verslag voorverkenning BK wielrennen.

Op zondag 25 juni ll. werd in Antwerpen het Belgisch Kampioenschap wielrennen gereden.
Dat was op een parcours van 17 km met daarin twee pittige kasseistroken. Op zaterdag 24
juni hebben 6 Vidfo leden zich aan deze tocht gewaagd. De 6 vermetelen waren : Alain met
zijn echtgenote Mariette, Jef Janssens, Maria Notelé, Danka Van Leemput en Freddy
Devalckeneer. Ik had voor alle zekerheid de tocht gaan verkennen om niet voor verrassingen
komen te staan en daardoor kende ik ook de pijnpunten.
Ondertussen waren ze ook het parcours autovrij aan het maken. Een topdag voor Dépannage
2000!!
Maar de nervositeit sloeg toe. Van Maria kreeg ik een mail dat de kleinkinderen misschien
bleven slapen en dan zou ze niet kunnen meegaan ( slechtste excuus ooit ). Uiteindelijk ging
ze toch mee. Maar, puur van de zenuwen, liet ze de avond voor de start de batterij van haar
fiets vallen ( mechanische doping! ). Ik kreeg dan ook nog de vraag, aan welke snelheid ik
had rond gereden. Anderzijds had Mariette bang dat we te snel zouden rijden. Kortom,
nervositeit alom!!!
Maar … ’s zaterdags stonden we om 10 u. aan de kerk van Hoboken, klaar voor de start. De
weergoden waren ons gunstig gezind want het was een ideale temperatuur om te fietsen.
Maria had nog een batterij gevonden, maar die ging maar 20 km mee ( weer zo een slecht
excuus ). En weg waren we. In de Steynstraat ( bergaf met de wind in de rug ) gaf Jef er al
een serieuze snok aan. Die was vol adrenaline van de zee terug gekomen en we moesten hem
even tot de orde roepen. Aan de kaaien aangekomen heb ik iedereen de keuze gelaten, wie
zich geroepen voelde om over de kasseien te dokkeren, kon zich eens laten gaan. Enkel de
mannen ( !! ) hebben er zich aan gewaagd. Op de kasseien van de Waalse kaai was er geen
ontkomen aan. Iedereen moest erover!! Van dan af verliep alles op “wieltjes”. Enkel in het
tunneltje onder de A 12 werd er nog even serieus gekreund en gezucht.
Maar, eind goed al goed. We zijn dan samen gezellig iets gaan drinken in “Het Zomer-salon”
in het park van Hoboken. Dat was een mooie afsluiter van een geslaagde fietstocht.
’s Anderdaags is Danka foto’s gaan maken van de wedstrijd en Alain en ik zijn samen op pad
gegaan om ook wat beelden te schieten. Het was een uitgelezen moment om te oefenen op
“beweging” en het “pannen”. Leuk detail, Alain had zijn Nikon D 700 meegebracht, om zo
met gelijke wapens, de concurrentie aan te gaan met mij.

