
Omloop Math Salden 209,3 km – 110501 
 
Met: Harm 
 
 
De eerste grote uitdaging van het jaar en dan al zo vroeg in het seizoen. 
 
Na al vroeg de veren uit te zijn gegaan, om 5 uur verzamelen in de Meern, reden we in een constante 
snelheid over de vernieuwde A2 naar het zuiden. Een verademing dit op de automatische piloot  rijden 
en geen gepuzzel en gedraai meer rond Eindhoven. 
Krap na 1,5 uur stonden we dan ook op een vrijwel lege parkeerplaats en konden daardoor al voor de 
eigenlijke starttijd vertrekken. Een record vroegte was het niet, maar om 6:40 uur al door het ‘verlate’ 
land te rijden blijft bijzonder. We hebben dan ook erg genoten van de rust om ons heen, met de mooiste 
uitzichten en schitterende kleurpaletten in het landschap. Ook was het aangenaam dat we met de wind 
in de rug starten, al beseften we meteen dat dit wel tegen ons zou keren, m.n. als de kilometers al in de 
benen zaten en we ook menig beklimming tegengekomen zouden zijn. Dit kon echter de pret niet 
drukken en toen we bij de splitsing onze enige metgezel (overigens nietszeggend en alleen in de rug 
hangend) de 150 km zagen vervolgen voelden we ons even alleen op de wereld. 
 
Na 9:00 uur begon Zuid-Limburg ook wat tot leven te komen en toen we 75 km de eerste controlepost 
kregen hebben we ons daarbij natuurlijk tegoed gedaan aan koffie met de bekende Limburgse vlaaien 
(warme Kersenvlaai en appelkruimel gebak, beiden met slagroom). 
 
Daarna werd het fietsen serieuzer, wat neerkomt op de heuvels komen eraan. Zo hebben we in ieder 
geval vele bordjes gezien met de “Amstel Gold Race” en die wisten de kuitenbijters uiteraard wel te 
vinden: de Cauberg, Geulhemmerberg, Bemelerberg, de Dode Man, Vijlnerberg, Schweiberg, Kruisberg 
(heerlijk, nietwaar Harm), Eyserweg, Fromberg, Holleweg. Afijn een dagje afzien en toch uiteindelijk 
redelijk fit aankomen is een prestatie van jewelste. 
 
Foto’s bovenaan bij de Fromberg: 

 

 

Al met al hebben we een gezellige, inspannende en toch relaxte dag gehad en we besloten deze 
natuurlijk met een welverdiende pot bier. 
 
 



 
 
Statistieken: 


