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Woensdag 18 augustus
Na de slijtageslag van gisteren van de Ramaz en Avoriaz klim stond
er vandaag een relatief relaxte etappe op het programma. De rit
zou via Chevenoz naar Evian gaan en daarna via Thonon, weer
richting de thuisbasis keren. Een ritje van in totaal 90 km met 1000
hoogte meters.
Aangezien Jos het gisteren zeer zwaar had heeft hij voor vandaag
voor een andere tactiek gekozen en het motortje van Fabian Cancellara geleend, die hier toevallig in de buurt woont. Het enige nadeel daarvan was dat hij halverwege de etappe zonder benzine
stond en er getankt moest worden.
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We waren nog geen 5 km onderweg of kopman Koos stond al weer met materiaalpech aan de
kant van de weg. Even was hij van plan om de Willier in het stromende water van de rivier te
gooien, maar gelukkig kon onze wegkapitein Marcel het euvel verhelpen, zodat we spoedig
weer in de koers konden terugkeren.
Onderweg moest onze kopman ook nog even nodig plassen, zodat het hele peloton genoodzaakt was om de koers stil te leggen. Dit werd evenwel niet in dank afgenomen door de lokale
bevolking die er allerlei scheldwoorden uit gooide, die wij toch niet begrepen. Achteraf bleek
dat onze kopman plus nog drie knechten tegen een gedenkteken stonden te urineren.
Na een stukje klimmen van 13 km werd de afdaling ingezet. Deze lag er zo goed bij, dat alle
tijd die onderweg verloren was gegaan binnen no time was teruggewonnen. Als kamikaze
renners zijn we afgedaald, zodat we in Evian precies op tijd binnen kwamen voor de ravitaillering. Deze was door de reisleider geboekt om 12.00 uur. Onze wegkapitein had direct contact
met de serveerster, zodat hij overweegt om zijn vrijgezellen bestaan op te geven en zich te
gaan vestigen in Evian.

Na de lunch ging de etappe via Thonon weer retour naar Montriond, waarbij de laatste 30
km vals plat omhoog liep. Onderweg nog even een bakje gedaan om 16.00 uur de finish te
bereiken.
De avondetappe
Gisterenavond heeft er ook nog een belangrijke gebeurtenis plaatsgevonden. Na avonden
gekaart te hebben, zijn Jos en Patrick er eindelijk in geslaagd het duo Marcel en Stephan
te verslaan met klaverjassen alhoewel alle trucken uit de doos werden getrokken. Vanavond staat uiteraard de revanche op het programma, waarvan morgen de uitslag volgt.
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