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Eerste test met mijn nieuwe frame
Afgelopen zaterdag kon ik voor het eerst mijn fiets (nieuwe carbon frame) testen. Rond half negen
ben ik weg gereden, en eigenlijk was ik van plan om 150KM te gaan rijden. Alhoewel de
weersverwachting vrij slecht was (er zou flink wat regen komen), gaf buienradar aan dat het in
ieder geval een paar uur droog zou blijven. Het waaide flink, dus dat was goed! Zo kon ik gelijk
zien hoe de fiets daar op reageert.
De eerste meters voelden niet goed, omdat ik behoorlijk wat meer in de Aero positie zat dan
normaal het geval is. Mijn stuurtje is c.a. 3CM lager gemonteerd, en dat is behoorlijk veel. Na een
half uurtje was dit gevoel wel over, en van lieverlee begon de fiets beter aan te voelen. Vooral de
stukken tegen de wind in, merkte ik dat ik voor mijn gevoel gemakkelijker vooruit kwam dan
vroeger. Dit gold zeker voor de viaducten, want de eerste in Galder nam ik zonder terug te
schakelen, en zonder uit het zadel te komen met 33KM/u op de teller. Wel wind in de rug, dus het
is niet helemaal een goede test, maar toch.....
Toen ik een paar fietsers voor me zag met wind in de rug, schakelde ik naar mijn zwaarste verzet,
en haalde ruim 45KM per uur. Ik kon dit tempo volhouden totdat ik een eind verder de bocht om
ging(c.a. 2,5KM), en daar weer zijwind kreeg. Deze actie had helaas wel tot gevolg dat ik door het
flinke kracht zetten vanaf dat moment pijn in mijn rug begon te voelen. Dit werd naar verloop wat
erger, dus toen ik twee rondjes van 60K gedaan had, besloot ik dat het goed geweest was, en ben
ik er mee gestopt.
Sávonds het feestje van Maaike en mij omdat we dit jaar allebei 50 jaar worden. Was gezellig!
Vanaf nu dus helemaal mezelf gaan concentreren op de wedstrijden die komen gaan.
Maandag weer gaan zwemmen met Will in Galder, en dinsdag met de fiets vanaf Schoten naar
Brussel.
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