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Joop is inmiddels gestart in zijn ultrafietstocht door de Rocky Mountains. De nieuwsgaring
verloopt moeizaam, maar vanmorgen zat er een mail in m'n inbox van de vriendin van Joop,
Ada. Ik hoef er niets aan te redigeren, helder verslag!
Hallo allemaal!
We zijn nog steeds niet telefonisch bereikbaar, dus verstuur ik deze mail vanuit de biblotheek in
Kamloops. Gisterenavond om 10 uur is Joop vertrokken samen met nog 120 fietsers uit de hele
wereld. Veel Canadezen, Amerikanen, Japanners, een paar Duitsers, Belgen, in totaal dus 4
Nederlanders en zelfs een fietser uit Brazilie. Het weer was op dat moment vreselijk slecht.
Even na tienen ben ik met Sandy en Gail in de auto vertrokken naar de eerste stempelpost in
Clearwater, 123 km. verder.
Onderweg veel regen en wat onweer. De eerste fietsers kwamen binnen om 2.15 uur. Joop was
er om 2.36, hij was de 5e en erg verbaasd dat hij zo snel was. Iedereen was drijfnat, maar in
het mooie restaurant was soep, koffie, thee, sandwiches, fruit, koekjes enz. Wij zorgden daar
voor de catering.
De tweede groep fietsers kwam rond 8 uur vanmorgen en daarna konden wij terug naar
Kamloops.
De route van Joop is als volgt: Kamloops, Clearwater, Blue River, Valemount, Jasper, Beauty
Creek, Lake Louise, Golden, Revelstoke, Armstrong, Salmon Arm, Westwold, Kamloops. In
totaal 1204 km. Hij heeft me beloofd goed voor zichzelf te zorgen door goed te drinken, eten en
ook wat te slapen. Omdat we geen telefonisch contact kunnen hebben (via sms) heb ik dus
geen informatie hoe het onderweg met hem gaat. Ik ga namelijk niet naar de laatste
stempelpost in Westwold.
Als ik nieuwe informatie heb, mail ik weer vanuit deze bieb. En hopelijk is Joop dan weer terug
in Kamloops. Hij denkt zeker niet voor donderdag terug te zijn. Ik ben nu heel blij met de
e-reader,want er is hier niet veel te doen. Ik sta op een parkeerplaats. Uitzicht: blik en ja ook
nog op de bergen.

Veel groetjes, Ada
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