Kort verslagje rit MechelenRoeselare  vrijdag 10 mei 2013
Na een kort nachtje slapen (al in de wagen om iets na 5.00 uur), met veel goeie moed en een portie
gezonde stress vertrokken naar Mechelen. Om iets na 6.00 uur had ik al het officiële startblad
getekend, had dus nog wat tijd over voor een warme koffie, daar aangeboden door de organisatie.
Om stipt 7.00 uur werd het startschot gegeven op de grote markt en met een peloton van een goeie 100
deelnemers waren we de baan op. Begeleid door volgwagens, politie op de moto en meer dan tien
seingevers op moto’s waanden we ons de heel tijd in een echt wielerpeloton. Alle kruispunten werden
bewaakt, rode verkeerslichten werden met de glimlach genegeerd. De wegen werden gewoon
vrijgemaakt door al die motards die dan keer op keer langsheen het peloton terug naar voor stoven en
elke tegenligger kordaat naar de kant stuurden. Op zo’n manier de helft van Vlaanderen doorkruisen,
een zalig gevoel gaf dat !
Concentratie was wel de hele tijd geboden, niet iedereen in het peloton had duidelijk evenveel ervaring
met het “in groep” rijden. Ik heb me wijselijk de hele tijd in de voorste gelederen opgehouden en niet
zonder reden is gebleken: toch vier kleine valpartijen in ons peloton op het hele traject, enkel gelukkig
met wat blikschade links of rechts.
Het weer, dat viel al bij al beter mee dan eerst voorspeld: wel frisjes maar slechts een drietal kleine
regenbuien moeten trotseren. We hadden wel de wind pal op onze neus, van start tot finish, maar heb
me wat weggestoken achter een stoere bink voor mij in het peloton, heb ik geleerd bij de Eldorado’s.
Langsheen het parcours hebben Natacha en mijn kids mij een vijftal keer zien voorbij flitsen in het
peloton. Ik had het geluk om in eigen streek hier te mogen passeren en mits wat kunst en vliegwerk is
Natacha erin geslaagd om aan te sluiten bij enkele ervaren “volgers” die de binnenwegjes kenden om
zo het peloton een paar keer te kunnen onderscheppen langsheen het traject.
Stipt om 12.30 uur ben ik de erehaag in Roeselare doorgereden, het tijdsschema werd dus perfect
gerespecteerd. Pros na enkele telefoontjes vrij makkelijk teruggevonden in Roeselare en hem een
succesvolle namiddagrit toegewenst. Met zijn wagen dan terug naar Mechelen gereden tegen iets na
19.00 uur, zodat ik hem daar net op tijd de Grote Markt kon zien opdraaien bij zijn aankomst, waar ook
Yvan hem stond op te wachten.
Slotsom: een heel mooie en unieke ervaring, wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar. Zeker als we
daarmee het goede doel kunnen steunen hé !!

