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Afgelopen weekend zaten we aan 't zeetje voor het eerste luik van de ZZ-Cup. Zaterdag ben ik
niet geweest, dus bij deze het verslag van zondag en dan in het bijzonder het BK liefhebbers.

Zonder afbreuk te willen doen aan de prestaties van onze Wouter, Kyara, Laurissa of Nina,
want zij hebben dit weekend weer laten zien dat de Fratelli's stilaan naar voren schuiven in het
peloton en hoe langer hoe meer atleten worden om rekening mee te houden.

Foto: Rina

De line-up voor de liefhebbers werd verzorgd door het vrouwelijk schoon in de vorm van Mieke,
Sandra en Sigrid (in willekeurige volgorde), en het mannelijk schoon in de vorm van mezelf.

De 1ste manche betekent zoals steeds 1.000m (5 ronden) en 10.000m (50 ronden). De 1.000
werd apart gereden door de dames, de start kleurde volledig blauw en rood, aangezien onze
drie dames met hun drieën alleen waren. De wedstrijd was niet erg spannend, we geven het
toe, het verschil in niveau is (voorlopig) nog iets te groot. Maar de sponsors zijn wel prominent
in beeld geweest, dat is ook al veel waard.

Bij de heren een iets groter startveld met hier en daar enkele uitblinkers door afwezigheid. Waar
was Gery? Bij mijn weten is dit de eerste keer dat het Wilrijks groen ontbrak aan de start van
een BK. Maar de koers gaat ook dan nog steeds door. Het resultaat voor Fratelli was een 5de
plaats op 8, dus nog marge voor verbetering.
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De 10 km werd samen gereden met de dames die elk hun volledige 50 rondes hebben
uitgereden. En Sigrid vond 15 rondes vorige keer nog veel, dus zo zie je maar, alles is relatief.
Als ze binnenkort het BK marathon meerijdt, dan is ook 10km niet meer zo veel...

Bij de heren heeft Steven zoals gewoonlijk "ne ronde gepakt", er op die manier voor zorgend
dat de rondeteller voor niemand meer klopte behalve voor hemzelf (bedankt, Steven). Maar
gelukkig zijn we dat gewoon, dus doen we automatisch +1. Ook zoals gewoonlijk werd er weer
versneld en stilgevallen dat het een lieve lust was, niemand rijdt graag van voor (behalve aan
de meet). Het voordeel is dan weer dat dit tijd geeft te recupereren voor de laatste rondes. Het
nadeel is dan weer dat echt iedereen gerecupereerd is, dus het wordt dan gewoon een 1.000m
(met een heel lange aanloop).

Als de verhoudingen blijven zoals ze zijn, wordt er door drie man gevochten voor de eerste
plaats (Jasper, Steven en Vincent) en door drie man voor de vierde plaats (Jurgen, Jef en
ikzelf). En dat het spannend wordt is zeker, want het zal met ons drie geen meter gescheeld
hebben aan de finish. Het feit dan toch als 6de te eindigen wordt er wel des te zuurder door...

Eervolle vermelding nog voor Sandra die als 4de over de streep kwam en als eerste dame.

Resultaten hier .
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