Reisverslag van onze reis naar Sault (Ventoux) van 7 tot 14 september 2013.

Voorwoord door Robert
Deze keer trokken we met velen naar de Ventoux maar een beetje in gespreide slagorde.
De familie Sleeuwaert had er een uitgebreide fietsvakantie gepland en zouden de Ventoux vanuit alle
hoeken en kanten aanvallen.
Ook Toon logeerde met zijn vrouwtje en enkele vrienden in de streek en zou de reus van de Provence
zelfs 3 keer op één dag bedwingen ten voordele van een organisatie die tegen kanker strijdt.
De mensen die in clubverband wilden rijden logeerden in Sault en omgeving.
Roger en familie verbleef in een chalet. Patrick en Christophe die op maandag vervoegd werden door
Carine en Mario verbleven op een camping met airco die iets te koud stond ingesteld.
De overige 7 marmotjes (Willy, Tim, JP, Ghislain, Ann, Paul en Robert) verbleven in een hotel in Sault.

In het hotelrestaurant zou beurtelings verbroederd en verzusterd worden met de Sleeuwaertjes, de
Papekes en de bewoners van de frigocamping.
Het was zo fris op die camping dat Christophe op donderdag het hazenpad koos naar warmere
oorden met Martine die al enkele dagen blauw van de kou uitsloeg.
We hadden dit jaar besloten om in 2 groepen te rijden die konden kiezen uit 2 verschillende omlopen
(kort en licht of lang en zwaar).
Dit is heel goed meegevallen want op die manier kon iedereen zich uitleven volgens eigen kunnen.
Dit jaar werd ook de bollentrui afgeschaft zodat het competitie gedoe nog meer naar de achtergrond
verdween wat de verstandhouding alleen maar ten goede kwam.
Ik denk niet dat ik overdrijf als ik stel dat dit één van de betere edities was. Het logies, onze locatie en
de parcours vielen bij iedereen flink mee. En ook de mindere klimgoden voelden zich goed in hun vel
nu ze meer konden fietsen op hun eigen ritme.
Hierna volgen de verslagen van de 6 verschillende ritten allemaal geschreven door verschillende
deelnemers.
Geniet van hun verslagen zoals wij genoten hebben van onze fietsvakantie.
Dag 1 Sault-Castellet op 8 september (versie Tim)
Na een lange reis op zaterdag, stond iedereen te popelen om de streek van de Vaucluse te
verkennen, het was dan ook al weer meer dan een jaar geleden na onze laatste fietsvakantie in
Bormio.
Een paar Rhodelanders die er vorig jaar niet bij konden zijn, zijn nu terug van de partij, zoals JP, Paul
en Ann, Roger, Christophe en Willy. Helaas moest onze Sven en Dirk uiteindelijk nog afhaken.
Het beloofde een dag vol regen te worden, de slechtste dag van de week, maar de weergoden stelden
Robert en Christophe teleur, het werd al bij al een mooie dag met enkel een paar dreigende wolken en
enkele druppels.
Aanvankelijk moesten eerst de stijve benen los gereden worden maar het werd al meteen duidelijk dat
de Vaucluse geen genade kent, u raadt het, het werd meteen klimmen. De Willy stond als een van de
eersten boven maar vondt de afdaling maar niks.
Bij het eerstvolgende dorp moest er een moeilijke keuze gemaakt worden, een goed terras.

Daarna volgde de ene klim na de andere, voor sommige sloeg de vermoeidheid beetje bij beetje en
den Tim, die normaal gezien altijd de baan kwijt raakt, bleef deze keer weliswaar bij de groep maar
kwam toch het manneke met de hamer tegen en moest lossen.
Ook al stond er op het rittenprofiel een max stijgings% van 13%, toch kregen we nog een pittig
klimmetje voorgeschoteld van 20 a 25% die sommigen onder ons tevoet moesten afleggen.
Uiteindelijk kwam iedereen veilig en wel toe, en na een eerste geslaagde dag wachtte ons een
welverdiend terrasje met prachtig uitzicht op het dal. Op het einde van de dag werden we nog
aangenaam verrast door het bezoek van de familie Sleeuwaert op restaurant.
Tim
Dag 1 Sault-Castellet (versie Christophe)
Eindelijk was het weer zover.De fietsweek van Rhodeland. Zoals ieder jaar was iedereen al vroeg
klaar om eraan te beginnen.
De mensen die van de campings kwamen dronken nog vlug een goede kop koffie in de buurt van het
hotel en weg waren we.
Dreigende wolken hingen rond de Ventoux maar gelukkig gingen we vandaag de andere richting uit.
Er was voorspeld dat het de ganse dag zou regenen. Gelukkig is het weer meegevallen.
Onmiddellijk kregen we een klim voorgeschoteld om U tegen te zeggen. Amaai. En wie gaf er
onmiddellijk een snok aan het tempo? Willy uiteraard.
Na een fantastische afdaling belandden we nipt niet in de gracht. Dan naar Apt waar we een koffie
dronken bij de Algeriërs.
Na de koffiepauze een klim van 4 km naar Seignon gevolgd door een prachtige panoramische weg.
Pic-nic in St Martin de Castillon na 70 km. En toen sloeg plots het noodlot een beetje toe.
Tim met een lichte blackout, Christophe met Krampen en Robert met kettingbreuk weliswaar
verholpen in een mum van tijd.
Uiteindelijk heeft iedereen door de zorgzaamheid van alle deelnemers voor elkaar de finish goed
bereikt.
Bij aankomst Affligem van ’t vat op een prachtig terras in Sault met zicht op de wolken rond de
Ventoux.
Christophe

Dag 2 Sault-Buis les Baronnies op 9 september(door Ann)
Met 10 Rhodelanders vertrekken we onder een blauwe hemel zonder bewolking, maar met veel
Mistral wind.
De eerste col is de col de L’homme mort die voor Tim boekdelen spreekt want gisteren was hij “mort”.

Na deze col splitsen we in groepjes: de groep van Ruby met de 60+ers en de andere groep onder
leiding van de MIO’s: JP en de colaman, Patrick en Ann.
Het is heerlijk genieten van het landschap ten noorden van de Ventoux maar we moeten nog een paar
cols doen zoals de Col de Perty, col de St Jean, col de ...
De afdalingen waren dan ook genieten en bovenal, er was bijna geen verkeer.

JP en de colaman deden af en toe krachtwedstrijdjes waarbij de slimste won. Heerlijk om te zien.
Patrick en ik genoten ervan.
In Sault op een terras genieten we na met een Affligem.
Ann

Dag 3 Rit op en over de Ventoux op 10 september (door Robert)
Eindelijk! Naar deze dag heeft iedereen een gans jaar uitgekeken. We gaan de Ventoux beklimmen!!!
Het weer is mooi maar fris. Zoals steeds hebben we eerst een kleine afdaling waar je best warm
gekleed voor bent.
Maar na een paar minuten begint reeds de beklimming van de col des Abeilles en al vlug wordt er
gestopt om de overtollige kledij uit te doen.
Een ding is zeker: we zullen reeds goed opgewarmd zijn als we aan de Ventoux beginnen want deze
beklimming is toch ook de moeite waard. We zijn dan ook blij als we boven zijn en de lange afdaling
naar Bédoin via Flassan kunnen aanvatten. Echter niet nadat onze gps mannen in de snelle afdaling
de afslag naar Flassan gemist hadden. En zo kwam het dat de laatsten de eersten waren om de lange
en hobbelige afdaling verder te zetten.
Zoals steeds moesten we uitkijken dat onze twee slechte dalers niet verloren reden en werd er
gewacht bij elke afslag.
Toen we in Bédoin aankwamen waren we toch al meer dan anderhalf uur op de baan en besloten we
om eerst de innerlijke mens te versterken.

En toen begonnen we eraan. Elk op zijn eigen tempo.
Het begin loopt heel goed en is eigenlijk maar goed vals plat maar stilaan begint de weg toch meer op
te lopen en als we in het bos komen voelen we hoe laat het is.
Vanaf nu wordt het trekken en duwen.
De posities liggen al vlug vast en al gauw zijn Ghislain en JP uit het gezicht verdwenen. Mario en Willy
zijn de volgende die ik niet meer te zien krijg zodat enkel nog Carine voor me uitrijdt op zo’n 100 m.
Achter mij bevinden zich Patrick, Ann, Paul, Roger, Tim en Christophe. Ik hoor het gebabbel en gelach
van Patrick een hele tijd achter mij maar uiteindelijk sterft dat geluid weg. Ik vraag me trouwens af wat
er te lachen valt tijdens de beklimming van de Ventoux want daar heb ik geen adem voor. Het bewijst
dat Patrick met zijn vingers in zijn neusgaten naar boven rijdt.
Aan Chalet Renard loopt het wat beter en ik denk dat ik bijna boven ben. Zit een toptijd er nog in?
Vergeet het maar.
Het laatste stuk is heel zwaar en winderig en ik moet me nog haasten om binnen mijn vooropgestelde
tijd (2u30) binnen te zijn.
Boven wachten onze snellere spitsbroeders ons op en worden er bemoedigende schouderklopjes
gegeven.
Nu komt iedereen apart binnen, de ene al wat getekender dan de andere.
Wie voorlopig niet naar boven komt is Christophe want die is gestopt aan Chalet Renard.
Later na een rustpauze beslist Christophe toch om naar de top te rijden zodat we allemaal “mission
accomplished” kunnen zeggen.

Vanaf nu splitsen onze wegen en gaan Ghislain, Patrick en Ann voor de lange afstand en nemen de
afdaling naar Malaucène.
De rest vindt dat het genoeg is geweest en keert na een rustpauze in chalet Renard terug via de
afdaling naar Sault.
We maken er een leuke maar snelle afdaling van. Aan JP die er zin in heeft valt niks te doen. Robert
probeert Roger en Christophe kwijt te spelen maar lukt daar niet in zodat deze drie het moeten
uitvechten in de laatste klim naar Sault toe. Bekaf komen ze alle drie aan in het centrum waar JP al
staat te wachten. Nadien sijpelt iedereen binnen op zijn eigen tempo.
Met een frisse pint wordt de dag afgesloten en iedereen is content dat hij de reus van de Provence
heeft kunnen verslaan.
Robert
Rit 4 : Sault – Apt op woensdag 11 september 2013 (door Patrick)
Er zijn vandaag 2 afstanden : 122 km en 98 km.
Gisteren waren we nog met 3, vandaag nog met 2 : Ghislain en mezelf, voor de grote afstand.
Ik kies steeds voor de grote afstand, niet omwille van de prestatie en het aantal km, maar ik zou maar
eens een mooie lus kunnen missen.
We vertrekken allemaal samen tot St. Saturnin les Apt, grotendeels in de schaduw. Willy vraagt, als
jullie volgende keer een parcours uitstippelen, kan het dan in de zon!
Christophe vliegt erin vandaag !
Zodanig zelfs, dat we niet eens merken, dat er een col ligt op het traject naar St. Saturnin les Apt.
Mario weet een cafeetje in het dorp, waar we nog samen koffie kunnen drinken, vooraleer onze wegen
zich scheiden.
Vanaf nu ben ik alleen op pad met Ghislain. Ik houd mij hart vast, met iemand, die 2x zo sterk fietst als
ik. Maar Ghislain kan zich als geen ander aanpassen aan de mindere fietser.
We rijden richting Apt, grotendeels via kleine wegen. In Apt leidt de gps ons via een klein straatje, naar
een … trap. We herpakken ons en komen op een mooie weg, heel rustig, richting Bonnieux.
We zijn op weg naar de Luberon. We combineren de gps, de routebeschrijving en de kaart en dat
werkt prima.
Vóór Bonnieux krijgen we een heel mooi traject. Ghislain vraagt, zijn we nu al in de Luberon ?
Ja, we zitten er midden in.
In Bonnieux, zitten we vast, zelfs als fietser. Een autobus en auto zitten vast in het smalle straatje. Er
is geen doorkomen aan.
Bonnieux, is zowat ons verste punt, en ik besef dat we vanaf nu nog 60 km tegenwind krijgen.
Ghislain zet mij meermaals uit de wind, zodat de terugweg nog draaglijk wordt.
Alleen voor cafés heeft Ghislain geen goeie neus …. Ik was beter met Mario meegereden.
Na enkele mooie dorpen, komen we uiteindelijk in Murs, waar we op een bankje onze boterham zullen
opeten, met af en toe een slok van ons pulle.
Na Murs volgt nog een mooi traject langs Méthamis en langs een kleine weg door de wijnvelden naar
Ville-sur-Auzon. Daar nemen we de tijd om wat foto’s te nemen.
Mijn gedachten begonnen ondertussen al af te dwalen, naar Sault om op het prachtige terras een
goeie Affligem te drinken. Maar Ghislain wist beter : in de Gorges de la Nesque, weet ik nog een goed
cafeetje. De wind was ons goed gezind in de Gorges en we waren zo in Monieux en wie troffen we
daar ? Ja, de kleine afstand, die hadden er een kroegentocht van gemaakt !
Nadat ik Ann, haar laatste kluts bier had uitgedronken, zijn we samen naar Sault gefietst … en zo had
ik toch nog mijn Affligem. Het was een mooie tocht : 130 km.
Ondertussen had ik toch al beslist, morgen fiets ik met de groep. Alhoewel ik een prachtige dag had
met Ghislain, ben ik niet naar Sault gekomen om met zijn tweeën te fietsen.
Vóór het vertrek had ik mijn bedenkingen bij Sault, als uitvalsbasis, maar, het was in alle
windstreken, een succes.
En ook onze groep was een succes, goed gelachen en ook sportief hebben we ons ding kunnen doen.
Tot volgend jaar !

Patrick.

Dag 5 van onze reis in Sault op 12 september: Sault- Revest des Brousses (door JP)
Na gisteren gezien te hebben dat het voorop gestelde parcours haast niet haalbaar was , heeft onze
voorzitter een nieuwe rit nog snel uitgetekend ..
Het zou een rit van 108 km worden met 1300 hoogtemeters
Maar dat is beetjeu anders uitgedraaid we zijn aangekomen na 98 km
En met 1694 hoogtemeters…..
De hele groep had besloten vandaag samen te rijden behalve onze superman die wou de 140 km
gaan rijden… verder namen we afscheid van onze Christophe die naar warmere oorden trok..
Voor de start trokken we de jaarlijkse groepsfoto in club kledij zoals dat natuurlijk hoort .
De rit begon goed er stond redelijk wat wind maar het was zonnig ..
Na 30 km hadden we onze eerste afvaller de kakkelare tim moest weer keren naar Sault wegens
slechte olie in de knie .. maar eigenlijk was het gewoon door de dag ervoor te forceren ..
De rit bracht ons verder en hier en daar lag de gps in ruzie met de kaart en werd beslist door de
mannen van de kaart een stukje af te snijden zodat we wat korter waren …
Alleen was dat geen goed idee we kwamen op een kleine weg en kregen een klim met stukken van
12, 15 en 17 procent en heel veel losliggende stenen en keien maar geen paniek la redoute kan ieder
van ons aan dus deze gingen we ook dit bergje temmen.. na een tijdje kwamen we aan een boerderij
en liep de weg helemaal onverhard verder … na een verkenning van de voorzitter en te horen dat
het helemaal ondoenbaar was zijn we dan maar die 5 km terug gereden en de weg volgens gps
weer gevolgd naar Banon waar we op een terraskeu een 2de pauze namen ..
Na Banon reden we door 17 km naar Sault maar onder weg splitste de groep nog is om Roger te
vergezellen naar een weg dichter bij de camping, er werd nog heel wat tempo gemaakt in beide
groepen zowel Willy die rechtstreeks met Pol Robert Karin het tempo hoog legde als in de andere
groep van Mario Patrick Ann Roger en pierke .. de weg leende zich er voor afdalen met wind tegen
maar mooie banen wat willen fietsers meer …
Afsluiten deden we zoals gebruikelijk met de nodige drank op ons favoriet uit de wind terraskeu
Morgen de laatste dag alweer tijd gaat snel als je plezier hebt ..
JP

Rit 6: Vrijdag de dertiende – Rit Sault – Gordes (door Paul)
Om 9 uur staat de voltallige groep Rhodelanders behalve Christof klaar voor de laatste rit. Carine en
Mario zijn er ook bij. Allen gezellig samen voor een 100 km lange rit met 1740 hoogtemeters!
Een frisse start maar met zon en blauwe lucht!
Sault verlaten in de goeie richting naar Lioux bleek niet zo eenvoudig voor de GPS’ers. De kaart
bracht redding. Na een korte klim een mooie lange afdaling naar Lioux met een prachtig zicht op de
enorme rotswand waartegen Lioux aanleunde.
Als we na Lioux terug in de zon komen is de kilte vergeten en worden de mouwtjes en vestjes
uitgetrokken. De rit gaat verder naar Fontaube en dan het serieuze klimwerk naar le col de murs en
een lange mooie afdaling naar Gordes.
Een mooi stadje waar we een gezellig terras vinden voor de middaglunch.
Van Gordes klimmen we langs de abdij van Sénanque over de col op 600 meter en dalen af naar
Venasque. Een korte klim om het dorpje te bezoeken.
In de benen laat de vermoeidheid van de vorige ritten zich voelen. Velen kijken uit naar het eindpunt
op 30 km! In Mormoiron vinden we gelukkig een terrasje om even op adem te komen bij een cola.
Maar het terrasje ligt juist op de plaats waar wegwerkers met veel lawaai een put in het wegdek aan
het herstellen zijn. Gelukkig waren ze er snel mee klaar.

Tim echter ziet het terrasje niet zitten! Hij is fitter dan ooit en koestert een droom voor zijn toekomstig
dochtertje, nog eens de Mont Ventoux beklimmen. Vanaf Mormoiron langs Bédouin en Chalet Renard
is de weg naar Sault niet zo veel langer als de onze maar wel 1000 m hoger! Onder de deskundige
leiding van Ghislain gaan ze samen op weg terwijl wij genieten van de cola.
Ook onze directe weg Flassan – Sault is niet zonder beproeving. De lange klim weegt zwaar door. De
benen wegen als lood! Eindeloos! Robert heeft dan nog kettingpech tijdens de klim maar met de hulp
van Roger raakt het probleem snel opgelost.
Eenmaal boven op de col is de vermoeidheid zo vergeten en wacht een mooie afdaling langs de brede
baan naar Sault! Ieder daalt naar eigen vermogen en geniet van de snelheid, de wind rond de oren en
het panorama.
In Sault vinden we elkaar terug op het terrasje op de binnenplaats of op het zonneterras met zicht op
de Mount Ventoux.
Onverwacht vroeg duiken Tim en Ghislain op aan het zonneterras. Ze hebben niet alleen naar Chalet
Renard gereden maar ook de 6 km lange steile weg tot aan de top beklommen! En Tim heeft daar het
cadeautje voor zijn dochtertje gevonden.
S’avonds in ons hotel een gezellig etentje waarbij Patrick, Mario en Carine van de partij zijn.
Het eindigde in een vrolijke boel niet in het minstens door de glaasjes “digestif” aangeboden door onze
hotelbazin Nadine en haar man Giles.
Paul

