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Racevest
Helaas weer een slechte week achter de rug. Deze keer was ik er wel min of meer op voorbereid,
dus dan valt het allemaal wel mee.

De vrije dagen hadden nogal wat achterstand veroorzaakt op mijn werk, en helaas ging er ook nog
e.e.a. mis. En we hadden op zaterdag de verhuizing van mijn moeder gepland.

Dat laatste viel (ondanks dat we genoeg helpers hadden) nog flink tegen. Alles bij elkaar hadden
we tot ongeveer 18u30 nodig om het meeste over te verhuizen, en de noodzakelijke dingen alweer
aan te sluiten etc.

Dus zondag mijn lange duurloop gepland, maar al vrij snel bleek dat een marathon afstand deze
keer geen goed plan was, omdat ik nog steeds niet voldoende uitgerust ben. Niet forceren dus, en
gewoon lekker door de bossen rennen, en dan maar kijken hoe ver ik kom.

Het was weer erg rustig onderweg....in de pannehoef kwam ik slechts 1 persoon tegen (een
fotograaf), en in de Moerse bossen werd ik ingehaald door een loper, maar verder waren de
bossen helemaal leeg. De drukte begon pas toen ik de Buissche heide uit liep, want daar kwam ik
tientallen mountainbikers tegen, en ook wat honden uitlaters.

Het racevest van Salomon begon na 10 kilometer weer wat problemen te geven. Ik heb dat al een
aantal keren meegemaakt. De flesjes drukken dan tegen mijn ribben, en dat gaat pijn doen. Na
verloop van tijd wordt de pijn zo erg dat je het vest een heel stuk losser moet doen, en dan begint
alles op en neer te schudden. Tijdens het Petranpad gaf dit veel problemen, en ook tijdens de ISU
begon dit na zo'n 30KM problemen te geven. Eerst dacht ik dat het door de flesjes kwam (niet de
orginele salomon flesjes, maar de iets rondere Alie express variant, maat een paar weken terug
zag ik in een faceboek groep dat meerdere Salomon gebruikers exact hetzelfde probleem hadden.
Ook ben ik niet onder de indruk van de manier waarop mijn vest gesloten wordt, want eigenlijk
hangt alles met een dun elastiekje aan elkaar, en ik vraag me al lang af wanneer dit een keer stuk
gaat. Net voor de ISU hebben we het nog net op tijd kunnen repareren, want toen was het
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bevestiigingshaakje al een stuk los geschoten.

Kortom....tijd voor een nieuw racevest, want ik moest nog en kado verzinnen voor 5 December ;-)

Na een avondje zoeken viel mijn aandacht op het Montane Gecko VP 12+ Hydration pack, en
gelukkig kon het nog goedkoop mijn winkelmandje in, in verband met Black Friday....

Zie onderstaand review.

https://www.youtube.com/watch?v=cyDoexWBF3M

De andere die ik bekeken had, hebben allemaal wel een minpunt, wat voor mij een reden was om
het niet te nemen. Bijv. sommige racevests staan er om bekend dat het verwisselen/vullen van de
flesjes een hele tour is, of dat het vest erg lastig aan en uit te schieten is. Dat lijkt van minder
belang op een ultra afstand, maar voor mij zorgt zoiets voor de nodige frustratie, omdat je op de
momenten dat het moet gebeuren vaak al flink vermoeid bent, en dus de handelingen nog extra
lastig worden.

Eind deze week komt het binnen, en ik kan dan nog 1 lange duurloop de zaak uit testen/afstellen
voor de Bello Gallico.

Het is helaas op dit moment nog onduidelijk of het allemaal door gaat. Ik had vanochtend gezien
dat de hel van Kasterlee in ieder geval wel door gaat in datzelfde weekend, dus hopelijk beslist
men hetzelfde voor de BG.
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