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De dag begon koud en dat gooide gelijk roet in het eten. het plan was vandaag namelijk om
vroeg op te staan zodat we lekker veel kilometers kunnen maken en hopelijk morgen dan de
bergen uit te rollen. Maar het was 9 uur voordat de zon de tent raakte en het warm genoeg
begon te worden om langzaam uit de mummy slaapzak te klimmen. Ons grootste probleem
vandaag is de watervooraad. Gisteren is er namelijm 3 liter p.p. doorheen gegaan vanwegen
het vele klimmen en de brandende zon. De dag begint tot onze verassing weer met klimmen wij
hadden namijk een beetje het idee dat we boven op de berg waren. En het klimmen gaat
gestaagd door tot 2 uur smiddags maar dan staan we wel echt op het puntje mount skene 1567
meter. Onderweg is het waterprobleem ook opgelost door 2 jeeps met toeristen. Eenmaal
boven op de berg besloot mijn trouwe ros dienst te weigeren. De achtercassete komt los van de
velg en ik verlies een aantalogels uit het freewheel mechanisme. Met een multitool en een baco
de cassete weer vast gekregen eerst natuurlijk bagage eraf en wiel eruit. Maar ik rij weer het is
niet helemaal 100% want het freewheel systeem werkt niet meer wat betekend dat ik altijd moet
blijven trappen net nu we naar beneden mogen. Onderweg krijgen we nog koude blikjes cola
aangeboden van een koppel dat ons met kerst in mansfield had gezien. En een blikje cola heeft
zelden zo lekker gesmaakt geloof mij. Aan het eind van de dag weet david nog een lekke band
te scoren maar dat is ook zo gefixt. We kamperen 25 km voor licola in een gekapt bos met een
spectacair uitzicht, iets waar we al de hele dag geen gebrek aan hadden.
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