Velomediane Claude Criquielion 2015
170 km. samt 3300 Hm.

Da vi ikke blev udtrukket til deltagelse i årets udgave af Ôtztaler som altid ligger sidste weekenden
i august, tilmeldte 3 ryttere fra CCM (Klaus Knudsen, Niels Olsen og Jørn Enegaard) sig løbet som
tager udgangspunkt i den lille hyggelig by La-Roche-en-Ardennes i det sydlige Belgien, og afvikles
den 29. august.
Vi havde bestilt spisning og overnatning på hotel du Medi som ligger ”down town” hvor vi tidligere
har boet i forbindelse med CCM deltagelse – og alle tilmeldt os den lange rute.
Inden løbet blev skudt i gang lørdag morgen blev Claude Criquielion som døde den 20. februar
2015 i en alder af 58 år mindet af de 3500 deltagere med 2 min. stilhed.
Claude Criquilion var en af de mest fremtrædende belgiske cykelryttere igennem tiderne med mere
end 100 sejre i store løb som Tour de France samt flere verdensmesterskaber i sin lange karriere.
Vi havde fornøjelsen at spise på samme restaurant i 2013 som Claude Criquielion, da værten på
vores hotel var en af mesterens venner.
Det var koldt om morgenen, men da solen i løbet af formiddagen fik brændt skyerne væk, blev
denne lørdag en fantastisk cykeldag i de Belgiske Ardenner.
Løbet er en af de mere krævende opgaver. De første 120 km har man som rytter ingen ro
overhovedet, det går op og ned hele tiden. Efter 120 km er der en mere flad strækning for til sidst
at munde ud i en voldsom stigning på 11% med en længde på 1,8 km, igen efterfulgt af en stigning

på 5% som vi slås med den de næste 5,5 km, netop hvor benene er ved at være godt møre.
Afslutningsvis får vi så foræret en forrygende nedkørsel de sidste 7,5 km inden målstregen
passeres.
Vi kom alle godt igennem, fik vores diplom, samt en T-shirt.
Ingen deltagelse i dette løb uden at smage på en Chimay – hvilket også skete efter løbet.
Igen en rigtig god cykel- og naturoplevelse.
//Jørn E.

