Fietsreis naar de Drôme 2016.
Voor het eerst sinds we op fietsreis gaan wordt er al een record gebroken. We zullen dit jaar
slechts met 5 fietsers zijn (Dirk Masson, Toon, Ghislain, Patrick en Robert) voor onze
fietsvakantie in de Drôme.
Niet getreurd echter want na een verplaatsing naar onze bestemming met hindernissen
komen we terecht in een Drô(o)me-streek. Fantastische uitzichten in een nog fantastischer
weer.
We moeten Patrick bedanken dat hij ons naar hier heeft gelokt. En hoewel dit geen
hooggebergte is kan je jezelf hier als fietser serieus uitleven in de talloze cols in de nabije
omgeving.
Het werd opnieuw een fantastische beleving en zoals steeds hadden de afwezigen ongelijk.
Hierna volgt een verslag van de verschillende ritten die we gedaan hebben. Veel leesgenot.
Robert

Zondag 4 september: Rit naar Dieulefit
De Drôme: een droom ! ( ? )
Toen voorzitter en reisleider Robert bij de rittenbriefing enkele weken eerder rustig uitlegde
dat de omgeving waarin we verbleven weinig moeilijkheden bevatte, ging bij mij op de
achtergrond toch een lichtje branden.
De Drôme is weliswaar een prachtig natuurgebied maar omvat voor de al dan niet geoefende
fietser talrijke hellingen die de naam " col " waardig zijn .Bij de start die zondagmorgen
stonden de gezichten van de "mannschaft ", dit zijn Robert, Ghislain, Dirk, en Toon op
stralend en vol verwachting net zoals "de koperen ploert" die ganse dag van katoen zou
geven.
Hier hadden we enkele weken naar uitgekeken en intensief (nu ja) voorbereid.
Van bij de start liep het lichtjes bergaf en werd het dus geen " Highway to hell ".
De kettingen ratelden naar de grote plaat vooraan en redelijk klein achteraan.
Evenwel had Ghislain in de smiezen dat het toch te vlot ging en werd er plots rechtsaf
gedraaid. " T' is mijn gps " zei hij nadien verontschuldigend maar wij hadden intussen alles
op "klein " moeten gooien en kregen bovendien reeds enkele brandende steekjes in de nog
niet al te wakkere kuiten. 16% is zo vroeg in de morgen reeds slikken. De toren bovenaan
kon ons niet verleiden om zo vroeg al eens af te stappen en dan werd het roer omgegooid en
denderden we terug naar beneden.
De zon begon feller te branden maar het echte klimwerk moest nog beginnen. Dirk en
Ghislain konden het uiteraard niet laten en begonnen als twee losgelaten Mustangs aan de
volgende echte klim.

Robert en Toon wisten dat de ware kracht eerder ligt in een soort rustige vastheid en deden
het dus aan een gematigd tempo.
Hoe dan ook werden snel de eerste zweetdruppels zichtbaar en werd door Robert fluks
uitgekeken naar verkoeling, ons aangeboden door een bronnetje langs de berm.
Bovenaan de top werden we opgewacht door onze kompanen en konden we na enige
verpozing onze daalkunsten botvieren.
Van het natuurschoon werd volop genoten maar toch keken we stilaan uit naar iets wat in de
volksmond genoemd wordt "een mooi terrasje " .
En jawel in een liefelijk oord zoals die alleen maar in die contreien te vinden zijn, konden we
onze reeds lichtelijk vermoeide ledematen neervleien. Het café-restaurant waar we
vertoefden bood bovendien uitsluitend echte streekproducten aan, dus geen bier of cola
toestanden.
Niet getreurd evenwel er was plaatselijk een heldere bron en we kregen ook een soort lokale
limonade voorgeschoteld. Gezien de temperatuur boven de kaap van de dertig graden was
gestegen, waren we hoe dan ook tevreden met alle aangeboden verfrissingen.
Onze twee koerspaarden hielden zich gewillig wat in en zo peddelde het gezelschap
ondanks de hitte richting standplaats. Robert wou de laatste kilometers persé op een
aardeweg afleggen om aldus het Parijs- Roubaix gevoel nog even op te roepen.
Ghislain, Dirk en Toon persten er op het eind nog een soort eindspurt uit maar zoals steeds
was Ghislain de beste van de klas.
Eenmaal terug op ons eigen hotelterras waren we het er roerend over eens dat het
weliswaar warm en lastig, maar toch een onvergetelijke tocht was.
De Drôme een aanrader!
Toon

Maandag 5 sep: rit in de Vercors
Vandaag de koninginnerit (122 km 2790m hoogte meters)
We waren met 2 vandaag(Dirk en Ghislain),de andere 2 moesten om het busje.
Vol moed begonnen, maar we wisten niet wat er aan zat te komen.
Bij de start ging het wat bergaf maar lang zou het niet duren. Na een km of 3 begonnen we
te klimmen met wat draaien en keren. Lang duurde dat niet want de weg ging recht door en
dit met wind op kop en dit aan 4%-6% werd het lastig. Dit was een zwaar stuk van ongeveer
15km lang. Dit heb ik(Ghislain) voor mijn rekening genomen met Dirk die goed zat
verscholen (had gelijk).

Zo kwamen we aan de afslag naar col De La Bataille(1450m hoog). Niet zo zware col waarbij
we zij aan zij naar boven fietsten. We dachten dat we na de top zouden dalen,maar dat was
verkeerd. Het ging op en neer wat mij goed lag, voor Dirk iets minder.
Na 55km konden we eindelijk dalen tot in Vassieux-en-Vercors waar we een café (of wat je
daar bij kunt voorstellen) vonden voor ons eten met een cola op te nemen. Dit was wel de
eerste en laatste café van de dag.
Zo reden we naar Col De Rousset(1367 hoog).Terug zij aan zij naar boven bij een niet zo
zware col. Boven op de col moesten we ons lichtjes opzetten want we moesten door een
tunnel. Eens er door hadden we een PRACHTIG uitzicht en krijgen we een prachtige
afdaling voor de wielen.
We reden in een richting die redelijk plat was en ik zei tegen Dirk dat er volgens mij ons nog
wat te wachten stond. Zo reden we naar Col De Marignac.
Daar onder weg krijg ik wat honger en moest Dirk laten rijden. Maar nog was het niet over
want de volgende Col De La Croix stond ons voor de wielen, 7km lang aan 7% -9%. Terug
Dirk laten rijden want hij was beter op de zware stukken.
Boven stond Dirk mij op te wachten maar dat had hij beter niet gedaan want eens naar
beneden heeft het beest het gas pedaal eens open gezet en dit voor de laatste 10 km. Moe
maar voldaan zijn we aangekomen. Met veel dorst hebben we eerst een pint genomen.
Dit was zeer mooie rit met een goede collega. Dank u Dirk voor de mooie dag.

Ghislain

Dinsdag 6 september: rit naar Bouvières
Vandaag hebben we afgesproken met Patrick in Bouvières. Hij laat de Col de la Chaudière
links liggen en zal er ons opwachten op een mooi terrasje.
Het weer is opnieuw van de partij en het is gelukkig niet zo bloedheet als de eerste dag. Er
waait nog een beetje mistral en dat brengt toch een beetje verfrissing.
De start is een leuk opwarmertje richting de Drôme en dus bergaf. Eens de Drôme over
slaan we linksaf een rustig weggetje in dat parallel loopt met de drukke D93. Dit brengt ons
tot in Saillans waar we afslaan naar het zuiden en direct beginnen aan de col de la
Chaudière. Deze col is een 11 tal km lang en brengt ons op een hoogte van een goede 1000
m.
Ghislain en Dirk gaan direct door op hun eigen tempo en verdwijnen al vlug achter een
bocht. Toon en ik rijden op de rustige kadans van zijn hartslagmeter naar boven wat voor
hem betekent niet in het rood en voor mij net wel. Gelukkig helpt de afgezwakte mistral een
handje mee want die blaast in de rug. De klim verloopt voorspoedig en een eind voor de top
komt Dirk ons al tegemoet. In plaats van rechtsomkeer met ons te maken rijdt hij verder naar
beneden. Op de top is het foto tijd en na een poosje vraagt iedereen zich af waar Dirk blijft.

Uiteindelijk komt hij voor de tweede keer boven. Blijkt dat hij een geschikt plaatsje had
gezocht om een dringende boodschap in alle anonimiteit tot een goed einde te brengen.
Hierna begonnen we aan de afdaling richting Bouvières. Deze afdaling bevatte naast bergaf
ook nog wat op en af voordat we in Bouvières aankwamen met het gevolg dat ik een
hongerklopje te verwerken kreeg en Toon me uit de nood hielp met enkele stukken nougat.
In Bouvières zat Patrick ons al op te wachten op een mooi terrasje waar we de innerlijke
mens versterkten alvorens het tweede deel van onze rit aan te vatten.
Bij het verlaten van dit rustig dorpje beginnen we onmiddellijk aan de beklimming van de Col
de Muse. Het is een loper van zo'n 6-tal km. Voor we het goed en wel beseffen zijn we al
boven. Dit valt mee. Nu de afdaling. De afdaling is een vals plat en volgt de rivier de
“Roanne”. We zitten voortdurend in een mooie kloof en genieten van het mooie landschap.
Naar het einde van de kloof rijden we langs de Drôme. Iets verder van ons weg heeft de
Roanne de Drôme vervoegd. In Espenel steken we de brug over de Drôme over. We
stoppen hier even om een paar foto's te nemen.
Hierna nemen we de grote baan richting Saillans waar Patrick een soort stamcafé heeft,
“Café des sports”. Hier versterken we nog eens de innerlijke mens en verfrissen we ons aan
de lokale fontein.
Dan gaat het nog even verder langs de grote baan en dan slaan we af richting Montclar sur
Gervanne. Hier wacht ons nog een nijdig klimmetje op een klein weggetje naar Montclar.
Dan nog een afdaling naar de D70 richting Beaufort sur Gervanne. Ik ga recht op mijn doel af
maar Ghislain, Dirk en Toon slaan nog even af om een laatste kuitenbijtertje te bestormen
alvorens Robert te vervoegen op het terras van ons hotel.
We proberen een lokaal biertje om de mooie dag te beëindigen alvorens een frisse douche
te gaan nemen. Het was weer een mooie fietsdag om nooit te vergeten.
Robert
Woensdag 7 september 2016: Rit naar St.Nazaire en Royans.
100 km, maar dat wordt voor mij 130 km, 30 km extra van de camping in Crest naar het
hotel in Beaufort. Vanuit Crest naar Beaufort is een licht oplopende weg, goed om je in te
rijden. Ruim op tijd, dus nog tijd voor een koffie in het hotel. De makkers zitten daar goed, op
hun lommerrijk terras geniet ik nog van een koffie. Het zal nodig zijn, want er staat ons wat
te wachten !
Het begint al goed, via een kleine muur verlaten we Beaufort. Daarna rijden we via een
prachtige weg over de Col J.Cavalli (842) en verder in de richting van de Col des Limouches.
Het is lastig fietsen, de weg gaat voortdurend op en neer. De Vercors is op zijn mooist, de
temperatuur ideaal om te fietsen. Ghislain en Dirk zijn afwisselend in mijn buurt. Ik ken de
weg, maar het verzacht de fietsarbeid. Alleen achterop in dit desolate landschap zou het
nog lastiger maken. Een tip van Dirk, om schuin over de steile stukken te fietsen is perfect
mogelijk, want verkeer is er nauwelijks. Boven laten we de col des Limouches rechts liggen
en beginnen aan een 10 km lange afdaling naar Peyrus. We krijgen honger en vinden in
Barbières een terrasje om weer wat energie te vinden in de talrijke cola’s.

Het tweede deel wordt wat minder steil. Aanvankelijk rijden we op de rand van de heuvels
met zicht op de Rhonevallei en Valence, om uiteindelijk vrij vlak verder te fietsen tot StNazaire-en-Royans. De afdaling geeft ons een prachtig uitzicht op het stuwmeer aan de
Isère. We zitten in “le pays Royans” dat zich uitstrekt op de rand van de Isère en de Drôme.
Maar nu is het gedaan met lachen. De kleine weg naar St-Jean-en-Royans doet je benen
uiteenspatten. Steil en steeds maar op en neer, doet mij bij enkele hellingen voet aan de
grond zetten. Heel mooi, maar o zo lastig.
In St-Jean-en-Royans wordt beslist dat Ghislain en Dirk verder het parcours volgen en
Robert, Toon en ik gaan via de D70 rechtstreeks naar Léoncel. Maar eerst doen we nog een
terrasje op het bloemrijke plein in de stad. Een broodje en enkele cola’s later, beginnen we
aan het laatste gedeelte.
Het wordt een 19 km lange klim, opnieuw naar 1000 m. Aanvankelijk een wat brede weg met
weinig schaduw. Verderop wordt de weg steeds smaller en steeds bosrijker. Het is een
langlopende klim, maar mijn gebrek aan conditie en de vorige kilometers klimwerk, doen het
mij moeilijk krijgen. Het is, kilometers afbijten.
Toon is ondertussen de douche gaan opzoeken. Robert blijft patience hebben tot de laatste
kilometer en blijft aan mijn zijde. Ik kom er wat door, maar moeizaam bereik ik Léoncel, waar
we bij het kerkhof onze drinkbus opnieuw vullen voor de afdaling. Afdalen is nog niet aan de
orde; Het is nog 5 km op en neer op een plateau. Pas bij de col de Bacchus gaat het echt
bergaf naar Beaufort.
In het hotel drinken we nog een biertje. Robert zegt, je knietje is goed hersteld. Dan volgen
nog de laatste 15 km naar Crest. Moe, maar voldaan, na 132 km, bereik ik de camping. Het
was een mooie, maar zware tocht.
Patrick Demildt.

Donderdag 8 september: Rit naar Die en Pennes le Sac
Dit wordt een mooi ritje met 2 colletjes.
We starten en na enkele bochten gaat het al bergaf. Joepie, wat een leuk begin. Maar het
duurt niet lang of het begint langzaam omhoog te gaan. We rijden zo'n 5 km licht bergop
waarna een afdaling volgt richting grote baan naar Die. Dit stuk weg is heel druk en gelukkig
duurt het niet lang of we treffen in Die Patrick op een terrasje.
Hierna rijden we een stuk relatief plat en tegen dat we aan de Col des Pennes beginnen
vinden we gelukkig nog een bar waar we de innerlijke mens versterken alvorens de klim aan
te vatten. Het is heet op het terras buiten en we houden ons hart al vast voor de beklimming
die op ons wacht.
Gelukkig is er veel begroeiing en rijden we in de schaduw naar boven. Dirk en Ghislain als
locomotieven en Toon, Robert en Patrick komen elk op respectabele afstand na elkaar
boven. Dan volgt een fantastisch mooie afdaling langs de zonnekant van de col.
Eens beneden volgen we een riviertje dat langzaam naar beneden slingert richting de
Drôme.
Na enkele foto's op een brug over de Drôme gaat het richting ons hotel. We kunnen als
echte sportievelingen echter niet laten om nog een terrasje te doen in Café des Sports.
Robert

Vrijdag 9 september 2016
Voor onze laatste dag ging iedereen 'n beetje zijn eigen weg gaan. De bedoeling was wat
losrijden, 'n terrasje doen, alles op 't gemak ! Maar 't draaide 'n beetje anders uit. Met 't
mooie weer en de prachtige uitzichten kon ik maar niet stoppen. In plaats van 70 km te
fietsen, deed ik 138 km ! Nadat Ghislain en ik de eerste col (Col de la Rama) beklommen
hadden, scheidden onze wegen... Hij pakte het slimmer aan, deed 2 terrasjes en was 's
avonds niet moe !
Nog eens bedankt voor de goeie reis. Na dat klein akkefietje in 't begin was alles zeer goed :
het hotel, 't weer, de streek en ook mijn fietscollega's waren dik in orde !
Dirk

