
 
 
Tijdens een prachtige zaterdagochtend werd gedurende de rit het plan geboren om als groep de uitdaging 
aan te gaan van een 50 km tijdrit. Geen idee wat dit precies zou moeten inhouden, maar besmet met het 
enthousiasme van de groep werden er direct plannen en data besproken. Tactiek, techniek, maar ook de 
logistiek werd niet vergeten.  
Op de zondagen werd er onder leiding van Hertzen aan onze tactiek gewerkt en ook werd er driftig in de 
App-groep de finesses van de World-tour ploegentijdrit besproken. Zelfs de logistiek werd met koffie, 
thee en appeltaart afgedekt. 
 
Zondag 13 oktober verzamelt bijna de complete zaterdagploeg zich op de wielerbaan van het 
Schuttersveld. Aan alles is gedacht en iedereen is er gereed voor, zelfs de verzorgingstandem van Sjouke 
is volledig operationeel. De baan wordt geveegd, geen herfstblaadjes op ons wielerspoor. Maar het 
belangrijkste van alles is de mentale ondersteuning die de 9 tijdritspecialisten ontvangen van de 
toeschouwers, dit is hartverwarmend op deze frisse licht regende herfstdag. 
Het team dat deze uitdaging daadwerkelijk gaat rijden bestaat uit; Hertzen, Heero, Almara, Anouk, Bart, 
Erwin, Henk, Yke en Theo. 
Bij het inrijden zijn er al gelijk enkele lekke banden, is dit een voorbode? Bij de start nog de laatste tips 
en aanmoedigingen van de zijkant, we zijn weg!  
 
Onder in de beugels hangen, still zitten op het carbonnen ros, in de bochten strak sturen en door blijven 
trappen. Elke ronde ontvangen we aanmoedigingen van “onze’ toeschouwers, maar ook onderling geven 
we elkaar tips en aanmoedigingen. De eerste 30 minuten vliegen voorbij, gemiddeld dik boven de 33 
km/per uur. Maar het regent niet alleen water, het regent ook lekke banden. Geen tijd om te stoppen, we 
moeten door. Na 60 minuten hebben we dik 34 kilometer afgelegd. De regen wordt minder, maar de lekke 
banden helaas niet. Sommige pechvogels hebben zelfs 3 keer lek gereden. Maar we gaan door en de 
laatste 30 minuten maken we het karwei af door in totaal 50 km dik onder de 90 minuten te fietsen met 
een gemiddelde van ruim 34 km per uur. Anouk en ik hebben het geluk om als enige twee verschoond te 
blijven van lekke banden. Maar zonder de hulp van de 7 andere tijdritspecialisten en zonder “onze” 
supporters hadden ook wij met lege banden gestaan. Heero heeft zelfs gedacht aan de gouden medailles 
voor het gehele team en ook nog een prachtige beker! 
Iedereen bedankt voor het laten slagen van deze super leuke uitdaging.  
 
Plannen voor een nieuwe uitdaging zijn alweer in de maak. Een individuele tijdritcompetitie, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een leeftijdscorrectie zodat iedereen zijn eigen doel kan stellen. Maar ook 
wordt er gesproken over een nieuwe 35 km ploegentijdrit, het is fantastisch om dit met elkaar te doen en 
alle suggesties zijn zeer welkom. Op naar het voorjaar want deze plannen willen we gezamenlijk ergens 
in juni gaan verwezenlijken.  
Ride-On!  
Theo Mestrini 
 


