Sean Kelly Classic 150801Vielsalm België
met: Anja
Eindelijk weer een tocht samen was de verzuchting van Anja.
Dus opgetogen al vroeg weer op weg, wel een concessie gedaan met de tijd en pas om 5:00 uur
opgestaan. Het is tenslotte 3 uur rijden naar Vielsalm en ik wil niet al te laat starten.
Het blijft heerlijk met de opkomende zon op de rustige wegen door België te gaan. Weinig verkeer, en
je kijkt de zon en de natuur letterlijk tegemoet.
In Vielsalm was het goed geregeld, parkeren in een weiland, waar de koeien daags tevoren nog volop
hebben staan grazen en hun vlaaien voor ons achtergelaten hadden. Deze plek was op slechts 1,2
km van de start, wat een plezierige opsteker was.
Na de inschrijving samen op pad gegaan en anders dan andere jaren ben ik de eerste 50 km met Anja
op gefietst. De route was ook veranderd en daardoor kregen we werkelijk een prachtige aanloop te
zien, met direct leuke en niet al te steile beklimmingen en een werelds uitzicht op de Ardennen,
gigantisch (Géants waardig). Anja reed erg goed en kon zich goed meten met de jongere dames.

130 km

157 km

Bij de eerste stop gingen we dus uit elkaar, Anja nam nog wat extra rust om drinken in te slaan. Dat
was aan mij niet besteed, ik had nog en de rijen trokken me niet aan. Bij het verlaten van het terrein
kwam ik het fietsmaatje uit Murcia weer tegen en even snel wat uitgewisseld.
Kort na dit intermezzo kwam de splitsing van de routes, tot daar nog even in een grote groep
meegereden wat met een behoorlijke snelheid door de lichte daling ging. Daarna niets, geen enkele
fietser die mee afboog voor de 157 km. Wat hebben ze gemist!
Van Anja hoorde ik later dat dit tot de samenkomst van het parcours toch een minder interessant stuk
was. Terwijl de extra lus die ik voorgeschoteld kregen toch een mooi stuk natuur, maar ook wat
muurtjes bevatte, zodat de klimkilometers er weer behoorlijk in de benen kwamen te zitten. Dus heb ik
weer heerlijk zitten genieten.

Na samenkomst van de routes, bij 100 km-punt, leek het meer op een naar huis rijden. Het was ook
weer drukker en ik merkte ook wel de inspanningen in de benen. Zeker het verwachtingspatroon was
ook eindigen met een laatste daling, maar het bleef echter oplopen tot aan de finish toe. Langs de
wagen komend zag ik Anja niet zitten, maar aan de finish als gebruikelijk stond ze me weer op te
wachten. Dit keer met een glas water in de hand, maar even later was de kogel toch door de kerk en
met de plaatselijke bekers hebben we een mooi eind aan deze fietstocht gemaakt.

Bij de auto hebben we ons wat opgefrist en doordat Thomas ook andere afspraken had, was het
prettiger om in een restaurant te gaan dineren en dan de reis terug aan te vangen. Zo gezegd, zo
gedaan in de aanliggende gelegenheid. Een ouder, pittoreske, in haast Oostenrijkse sfeer neergezet
paviljoen, waar de bazin nog heerlijk ouderwets zelf bediende. Een uiensoepje vooraf, een visje als
hoofdgerecht en wat water zonder wijn of bier.
Voldaan naar huis en weer een wonderschone dag gehad.
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