POLDERCHALLENGE MOLENTOCHT
We zijn fervent liefhebbers van de wielersport…
En, een aantal onder ons heeft een zekere voorkeur voor ongebaande paden. Heel gek is dat
niet ‘-)
Helaas – onze hobby staat onder druk! Géén toertochten, al helemaal geen Wintercompetitie.
Alles geannuleerd.
En dan ook nog die oplopende coronacijfers. Die aangescherpte maatregelen…
Mieters, lichte depressiviteit kan zomaar intreden. Kan er dan helemaal niks in deze
coronatijd?
Jazeker wel!! Echter, meteen even scherpstellen: Vanzelfsprekend is het belangrijk dat we het
corona virus serieus nemen. Het zal jezelf of iemand in de nabije omgeving maar gebeuren.
Dus: natuurlijk willen we de regels respecteren. Natuurlijk is het zaak dat we ons verstandig
(afstand houden!) gedragen.
Maar het is wel degelijk mogelijk om met inachtneming van bovenstaande ‘grondwetten’ iets
leuks te organiseren op MTB-gebied. Ja, laten we gewoon proberen (=doen) om een activiteit
op poten te zetten!
Een initiatief waarbij we respect hebben voor de omstandigheden, en tóch lekker
rondscheuren. Ons hoofd leegmaken. Onze conditie op peil brengen of houden. Een frisse
neus halen…
Door onderstaande uitleg hopen we je enthousiast te maken om dit experiment mee te
maken, om er deelnemer van te zijn
Het basis idee is simpel: we nodigen je uit voor een individuele toertocht. Deels off-road, deels
on-road. Gewoon in de regio. Een toertocht, lekker recreatief….
Maar omdat we weten dat een flink percentage regionale off-road ridders wel houdt van een
uitdaging voegen we een element toe aan die toertocht. Namelijk: tijdmeting :-)
In onze moderne tijd is een soort optelsom ontstaan. De formule is als volgt: toertocht +
tijdmeting = Challenge.
Jawel, een Challenge! Een uitdaging dus. En jawel, dat gaat het worden! Hoe gaat het in z’n
werk?

Lees verder…..

WAT MOET JE WETEN:
-

De Challenge kan gereden worden vanaf 20 december 08:00 uur tot woensdag 30
december 17:00 uur
Deelnemen aan de Challenge is alleen mogelijk met behulp van een apparaat
waarmee een GPS-route gevolgd kan worden.
De Challenge tijdmeting vindt plaats met Strava. Jouw tijd kan dus alleen op die
manier gemeten worden.
De route heeft een lengte van ruim 50 kilometer.
De aangegeven route bevat maar liefst 7 Strava segmenten.
En, de hele route is Strava segment. Voor de liefhebbers :-)

Het idee: je gaat ergens tussen 20 en 30 december gewoon een leuke
rit maken en pakt onderweg het Challenge element en dus die Strava
segmenten mee.
-

-

Wij plaatsen géén routebordjes en we hangen geen linten op. Je mag de route
helemaal zelf in de gaten houden op je telefoon of GPS-apparaat.
Het routebestand, de GPX-file is te downloaden vanaf www.janvanarckel.nl
De route is af te lezen op het routekaartje dat we samengesteld hebben. Dat kaartje
dient vooral om de locaties van de Strava segmenten aan te kondigen. Je mag het
kaartje op je stuur plakken, uit je hoofd leren… kijk maar wat je doet :-)
Als op de 30e december de zon onder is gegaan maken we de uitslag op. Publicatie
van de uitslag vindt in de loop van de avond plaats op www.janvanarckel.nl

-

Natuurlijk is het ook mogelijk om je niks aan te trekken van dat hele tijdmetingmet-Strava-gedoe. Om gewoon lekker op pad te gaan en de mooie route van de
Molentocht te rijden!

-

Je hoeft je niet aan te melden.
We zien je ritregistratie vanzelf op het leaderboard op Strava verschijnen :-)

-

Belangrijk: Dit is dus geen wedstrijd, geen evenement.
Zie het als een vriendelijk initiatief in een lastige periode.

-

Deelname is geheel voor eigen verantwoordelijkheid
De initiatiefnemers zijn nergens voor aansprakelijk

Gereden wordt over kaaien, verkavelingswegen, wandelpaden, et cetera. Allemaal openbare
wegen dus. We hebben een vrij rustige route samengesteld, maar toch: dikke kans dat je
onderweg wandelaars tegenkomt. Wees vriendelijk, maak ruimte!
Wil je vooraf op je gemak studeren op de route? Klik dan naar:
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2829847&key=MRHkiWUDm.6Uo
Nog even dit: Hier en daar wordt gesproken over “we”. Wie zijn we?
Deze keer gaat het om een mooi samenwerkingsverband tussen de fiets- en
schaatsliefhebbers van de Oranje Brigade en de Dikke Banden fietsgroep uit Giessenburg.

Segment: Molentocht 1 – Ottolandsche Vliet
Opm: via Klokbekerweg tot halverwege Hoefweg

Molentocht 2 – Ammerse Boezemkade
Opm: segment eindigt bij Middelwetering

Segment: Molentocht 3 – Waterschap Middenpolderweg
Opm: Het segment eindigt bij wetering die Veerweg kruist

Segment: Molentocht 4 – Richting Kinderdijk, nee toch niet
Opm: Let op, segment loopt lang door tot halverwege Heiweg (dwarsweg)

Segment: Molentocht 5 – Elzenweg, grotendeels off-road
Opm: de GPS track vertoont een kronkel. Daar de kaai op!

Segment: Molentocht 6 – Polderweg Broekseweg
Opm: Segment start op brugje waarTiendweg eindigt. Gassen tot Vliet die Broekseweg
kruist..

Segment: Molentocht 7 – Finale Tiendweg Hoefweg West
Opm: Segment start meteen op fietspad en loopt door tot kruising met Hoefweg Oost.

Segment: Polderchallenge Molentocht
Opm: Voor de lange-afstand-liefhebbers: de Molentocht als één segment. Het segment
start bij de Peursumse molen aan de Peursumse Vliet (duhu..) en eindigt op het kruispunt
tussen de Kooiweg en de Hoefweg-West. Veel plezier :-)

