Inleiding
Dit jaar zijn we met 6 berggeiten om de Pyreneeën onveilig te gaan maken. Alle wolven en
beren zijn op de vlucht geslagen toen ze vernamen dat Rhodeland zijn zonen uitzond...
Ons programma is duidelijk: we gaan alle cols in de onmiddellijke omgeving van ArgelèsGazost bestormen en onze gids is KD of kleinen Dirk. Dit komt omdat we ook een GD of
groten Dirk mee hebben. Beide zijn ze de beste klimmers en zullen ze deze week elkaar het
snot uit de neus rijden zodat de 4 overige marmotjes over glibberige wegen de cols moeten
beklimmen. Het hoeft dan ook geen betoog dat sommige van deze 4 sukkelaars soms een
half uur later boven komen op de Pyreneeëncols buiten categorie.
De cols die we moeten verslaan zijn de volgende: Luz-Ardiden, Hautacam, Soulor, Aubisque,
Tourmalet, Cauterets, Pont d'Espagne en Gavernie.

De heenreis naar ons hotel de Gabizos verliep alleszins al gunstig en zaterdagavond namen
we onze intrek op onze kamer. We kregen zowaar 4 éénpersoons kamers en één 2
persoons-kamer. KD en Ulysse betrokken de 2 persoons-kamer. De enige kamer met bad.
Jawel, ieder nadeel heb zijn voordeel.
Eens de fietsen geïnstalleerd in de kelder konden we na een lekker aperootje aan tafel. En
jawel, het eten viel mee en dat zou zo de ganse week zijn.
We hadden wel een ober die voor de gezelligheid aan tafel koos en vroeg om onze “écrans”
op de kamer te laten. Geen slecht gedacht mijn gedacht zodat het avondeten telkens een
gezellige boel was.
Ulysse had het lumineuze idee gehad om speelkaarten mee te brengen. Na het eten werd er
dan telkens een spel “kingen” gespeeld. Een hele gezellige bedoeling. KD die niet kan
kaarten (zei hij zelf) won natuurlijk bijna alle spelletjes. Pas op hij had ook elke dag slechte
benen maar vloog de cols op zoals Van Impe in zijn beste tijd.
Hierna volgen de verslagen dag per dag en opgesteld door telkens één van de deelnemers.
Let op de verslagen van de donderdag. Door een miscommunicatie hebben zowel KD als
Arthur hierover een verslag geschreven. Heel interessant hou beiden op een verschillende
manier de rit beleefd hebben. Hierdoor heb ik wel pech en kan ik nu ook nog het verslag over
de Tourmalet schrijven.
Veel leesgenot!
Robert
Zondag 10 september: Rit naar Luz Ardiden

Onze fietsweek begint slecht, het weer zit ons niet mee. Grijze lucht en regen. Er zijn betere
omstandigheden om een fietsvakantie te starten. Maar we laten ons niet kennen en plannen
dan maar een korte rit. Van uit Argeles-Gazost naar Luz-Ardiden. Niet fietsen bestaat niet.
We blijven ook langer ontbijten in de hoop dat het toch nog ophoudt met regenen. Wanneer
het uiteindelijk wat droger is vertrekken we meteen. Het parcours naar Luz-Ardiden door
Robert en Dirk uitgetekend, bevat verrassingen. De gewone klim via Luz St Sauveur is te
gemakkelijk. We nemen halverwege een kortere, maar veel steilere klim naar de top.

Ondergetekende ondervind onmiddellijk wat dat betekent. Op korte tijd rijd ik helemaal
alleen en ben ik iedereen uit het zicht verloren. Ondertussen is het weer behoorlijk gaan
regenen. In deze weersomstandigheden hou ik het voor bekeken op ongeveer drie km van
de top. Robert, Toon, Arthur en beide Dirken zijn allemaal betere klimmers en moeten
volgens mijn berekeningen al boven zijn of toch bijna. Juist op het moment dat ik aan de
afdaling wil beginnen komt Dirk M naar beneden gestormd. Hij was eerst boven en had al
een hele tijd staan wachten op de rest. Maar bij temperaturen van twee tot drie graden hou je
dat niet lang vol. We besluiten samen te dalen tot Luz St Sauveur en daar in een café te
wachten. De snelheid gaat niet veel hoger dan dertig per uur. We zitten verkleumd op de
fiets en de weg is glad van de regen. Als we het café binnengaan is het alsof een warme
gloed ons tegemoet komt. We bestellen een warme chocolademelk om onze handen aan te
warmen. Niet veel later komt de rest binnengewaaid, ze zijn er niet veel beter aan toe. Toon
geeft een droge trui aan Dirk. Ik krijg winterhandschoenen van Robert. Nu moeten we nog
een twintig km rijden tot ons hotel. Iedereen legt er deftig de pees op, ik veronderstel dat
iedereen zo vlug mogelijk een warme douche wil. Dirk en ik zijn de enigen met een bad op
de kamer. Wie gaat eerst in bad ? ’s Avonds bij het diner zien we er allemaal al weer beter
uit. Voor morgen zijn de weersvooruitzichten ook niet denderend. We besluiten in de
voormiddag naar Lourdes te rijden met de auto en er een kaars te branden voor iets beter
weer. We zien wel.

Ulysse

Maandag 11 september: Lourdes en Hautacam
Ontbijt
Dirk Masson heeft niet goed geslapen. Ulysse heeft te veel en te luid gesnurkt en de benen
van Dirk doen ontzettend veel pijn. Hij voelt zich absoluut niet goed. Gelukkig kunnen we
genieten van een heel lekker ontbijt. Waar onze eigen hesp en kaas gebleven zijn weten we
niet. Vermoedelijk werd onze kaas ondertussen schimmelkaas. Door de superlekkere
Pyreneese kaas en hesp die we in de plaats krijgen interesseert ons dit evenwel allerminst.
Dirk vertelt ons alles over de beklimming van de Hautacam en we kijken naar de
weersvoorspelling. Die ziet er voor de volgende uren niet bijster goed uit.
Ochtend
Het regent pijpenstelen. Onze fietsen staan lekker warm in de kelder en we beslissen
eensgezind om ze daar te laten staan. Ideaal om op bedevaart te gaan naar Lourdes.
Dolenthousiast vertrekken we.
In Lourdes regent het nog veel harder dan in Argelès-Gazost maar met zijn onverwoestbaar
geloof doet Dirk Masson een schietgebedje bij de grot. Wonder boven wonder begint het
minder hard te regenen… gedurende een vijftal minuten. We zijn nog maar net bij de grot
weggewandeld en het begint opnieuw te regenen, nog veel harder dan voorheen! Gelukkig
hadden Toon en Ulysse al paraplu’s gevonden in een van de talrijke souvenirwinkeltjes in
Lourdes. Het zijn weliswaar damesparaplu’s maar daarvan trekken ze zich niets aan. In die
winkeltjes vind je overigens nog heel wat meer nuttige en bruikbare koopwaren zoals
levensgrote heiligenbeelden, metershoge kaarsen en bidons voor wijwater.

Ondertussen slenteren we terug naar het centrum van Lourdes langs tientallen blauwe
rolstoelen die in lange kolonnes voortgeduwd en getrokken worden. Net voorbij het brugje
over de Gave vinden we een leuke brasserie waar de portretten van alle Belgische vorsten
de muren sieren. We nemen plaats naast Filip en Mathilde en met zicht op de Gave en op de
aanhoudende regen genieten we van een Ricard, een biertje of een koffie.
Middag
Na onze terugkomst in Argelès-Gazost beginnen we honger te krijgen. Vlakbij het hotel is er
een leuk restaurant, La Table d’Ayzi, met een zeer acceptabel geprijsd dagmenu. Jammer
genoeg is het volzet. We onthouden het voor een volgende keer. Gelukkig heeft Arthur de
omgeving goed verkend. Hij heeft een lift ontdekt naar het mooie centrum van ArgelèsGazost waar we gezellig eten in café Les Fleurs. Ondertussen begint het wat op te klaren. Er
hangen weliswaar nog wolken tussen de bergen maar nu en dan piept de zon erdoor en het
regent niet meer.
Namiddag
We beslissen om ook onze fietsen te laten genieten van het mooie weer en we vertrekken
voor een korte rit naar de top van de Hautacam. Niet te onderschatten! De klim begint in
Argelès-Gazost en het is ongeveer 13 kilometer tot de top die op 1520 meter hoogte ligt.
Voor de statistiek… het gemiddelde stijgingspercentage is 8 procent maar de klim is heel
variabel. De percentages variëren van 3 of 4 procent tot iets boven 13 procent. Soms daalt
het zelfs even! Dat maakt de klim lastig, het is moeilijk om een constant ritme vast te houden.

Na elke klim volgt steeds een mooie beloning… de afdaling! Hiervan geniet vooral Robert die
zich als een kamikaze naar beneden stort. Weliswaar zonder handschoenen want in zijn
haast heeft Robert enkel zijn rechterhandschoen gevonden in zijn rugzak. Bij Ulysse is het
nog gênanter, hij heeft twee linkerhandschoenen meegebracht. De twee bijpassende
rechterhandschoenen liggen nog thuis in Gentbrugge. Geen nood, Ulysse wringt zich in
beide handschoenen.
Avond
Na een warme douche spreken we af voor het aperitief en het avondeten. Zoals steeds is het
eten eenvoudig maar toch heerlijk. De flessen rode en witte wijn staan al klaar en Dirk laat dit
keer geen pasta op tafel slibberen. De gesprekken gaan alle kanten uit. Niets ervan is voor
herhaling vatbaar, zeker niet de quote van de dag. Ze komt van Ulysse: “Gij hebt gisteren op
mijnen tsjoep(1) gezeten en ik vandaag op den uwen”.
Het wordt een gewoonte. ’s Avonds vinden we steeds enkele vrijwilligers voor een spelletje
kaarten. Superleuk! We moeten weliswaar tot drie keer toe een nieuw boek kaarten nemen
want er mankeert telkens iets… Kaarten met verschillende tekeningen, kaarten te weinig…
Uiteindelijk beginnen Arthur, Robert, Ulysse en Dirk met een spelletje kingen. Rond tien uur
sluiten we af met de afspraken voor de volgende dag.
Vandaag was het opnieuw heel mooi, ontspannend en afwisselend!
(1)

Uit het zelf samengestelde Gents woordenboek.
Tsjoep: (1) dop van een fles, (2) neus, (3) verkeerskegel, (4) puntig uitsteeksel, (5) punt, (6)
muts, (7) kwast, (8) liefje (‘tsjoepke’), (9) klein meestal afgerond eindstuk, (10) allerlei
onderdeeltjes waarvan men de naam niet kent. Enkele zinnen:
o

Ik heb het tsjoepke van die kabel teruggevonden.

o

Het tsjoepke van zijn pink was er bijna af.

o

De cola wordt plat als we den tsjoep van de fles niet vinden.

o

Trekt den tsjoep uit bad als ge deruit zijt.

Groten Dirk

12 september: Soulor en Aubisque

's Ochtends aan het ontbijt vernemen we dat de benen van Dirk M. niet goed zijn. Dat
belooft. Hoe slechter zijn benen hoe harder hij omhoog vliegt.
We hebben op voorhand reeds beslist dat we de rit van 114 km wat zullen inkorten omdat
anders de week wat te zwaar zal worden en vooral, morgen staat de Tourmalet op het
programma.
We vertrekken rond 9u30. Eerst een paar km naar beneden en dan linksaf, petat omhoog
naar de Soulor. Dat valt wel even tegen want de benen zijn nog niet los of het gaat reeds
steil omhoog en dit voor ettelijke kilometers aan één stuk. Het is ook heel druk op de weg
want het is markt in Argelès-Gazost.
Gelukkig wordt het na een tijdje minder steil en kunnen we wat soepeler verder rijden. Dit
duurt zo'n half uurtje tot we de echte Col de Soulor aanvatten van 7 km lang en een
stijgingspercentage van 8 %. We hebben afgesproken om boven op de Soulor op mekaar te
wachten en iets te drinken.
Als ik aan deze opdracht begin zijn de Dirken en Toon al lang uit het zicht verdwenen
(meestal zie ik ze na 5 minuten al niet meer). Arthur houdt me gezelschap omdat hij zich wat
moet inhouden met zijn liesbreuk. Eens boven nemen we vlug een foto met het bordje van
de Soulor. Er waait een ijzige wind en ik vlucht zo vlug mogelijk naar binnen waar mijn
compagnons ons opwachten.

Ulysse voelde zich niet zo in zijn schik. Direct steil bergop zonder een uurtje opwarmen ligt
hem niet zo en hij is dan ook wijselijk halverwege teruggekeerd om zich te sparen voor de
Tourmalet van morgen.
Terwijl wij onze weg verder zetten naar de Aubisque ligt de sloeber waarschijnlijk reeds te
genieten in zijn bad.

De trip Soulor-Aubisque is zo'n 11 km maar er steekt meer bergaf dan bergop in. Deze
hindernis wordt dan ook met plezier genomen. Hierboven waait eveneens een gure wind.
In het restaurant proeven we van het plaatselijke gebak. I.p.v. 5 worden er echter per abuis 6
besteld. We hadden Ulysse meegerekend. Maar geen probleem. Met Toon in de buurt kan je
nooit te veel zoetigheden bestellen.
Ondertussen overleggen we wat we gaan doen. Niemand behalve Dirk (jawel die met de
slechte benen) heeft veel zin om nog extra kilometers te doen. We zitten allen met de
Tourmalet van morgen in ons hoofd.
We rijden dan maar terug zoals we gekomen zijn zodat we nog voldoende tijd hebben om te
recupereren en een kaartje te leggen met Ulysse bij een aperootje.
Dirk (jawel, die met de slechte benen) vindt dat maar niks en gaat nog 40 km losrijden
richting Lourdes op een fietspad dat ooit nog als spoorlijn gediend heeft.
Het avondmaal gaat er goed in en na ons spelletje “kingen” trekt iedereen zich terug op zijn
slaapkamer om zalig te dromen van de Tourmalet.

Robert

Woensdag 13 september: Tourmalet

Vandaag rijden we de koninginnenrit naar de Tourmalet. Het belooft schitterend weer te
worden. Maar helaas, KD heeft slechte benen. Dat heeft een betekenis want hoe slechter
zijn benen hoe sneller hij bergop rijdt.
Gelukkig krijg ik de eer om de eerste 15-tal kilometer naar Luz St Sauveur op kop te rijden.
Het is de ganse tijd vals plat omhoog. Iets waarop GD iedereen kapot kan rijden als hij dat
wil. En zo kan ik het tempo regelen op mijn maat en die van Ulysse zodat we niet stikkapot
aan de voet van de Tourmalet moeten beginnen.
Mijn verhaal is er één uit de achterhoede want samen met Ulysse zijn wij de traagste
berggeiten.
We zijn nog niet goed vertrokken of ik sta al als enige voor een rood licht. Het begin van de
klim vind ik niet zo leuk want het is een grote baan rechtdoor langs een rivier.
Na een poos moet ik weer halt houden. Men is een nieuwe brug aan het leggen over de
rivier en alle verkeer moet wachten. Ik zie in de verste verte niemand meer rijden als ik
opnieuw verder mag. Ik heb er ondertussen van geprofiteerd om een aantal foto's te maken
want daar denken onze vliegeniers niet aan natuurlijk.

Ik rij op mijn eigen tempo verder. Af en toe rijdt er mij iemand voorbij maar veel
wielertoeristen zijn er niet op pad. Het weer is nochtans schitterend en de zon schijnt fel. Het
zweet parelt van mijn gezicht. Ik heb mijn zakdoek in mijn hand genomen en moet om de
minuut mijn gezicht droog vegen want anders beland het zweet in mijn ogen en dat is nogal
pijnlijk.

Na een poos zie ik Ulysse voor me uit rijden. Vraag me niet hoelang ik al alleen heb gereden
want ik heb geen notie van tijd. Ulysse zal wel hetzelfde gevoel hebben.
Als ik bij hem kom probeer ik effen bij hem te blijven maar ik rijd liever mijn eigen tempo en
na een actiefoto van hem genomen te hebben rijden we elk op ons eigen tempo naar boven.
Op een bepaald moment zie ik dat je rechts kan afslaan langs de voie Laurent Fignon. Dat is
de oude weg die een stuk steiler is. Ik laat deze kelk aan mij voorbijgaan en zet mijn weg
verder langs het nieuwe traject dat naar de skiliften leidt.
Daar aangekomen zie ik in de verte Arthur op de uitkijk staan. Hij staat duidelijk te wachten
op mij maar het is toch nog enkele honderden meter klimmen om bij hem te geraken. Ik doe
rustig verder en in plaats van bij Arthur te komen ontmoet ik een troep schapen op de baan
die in een cirkel staan met hun poep naar de buitenkant gekeerd. Dit kan ik niet laten liggen
en stap af om een foto te maken.

Ik zet mijn calvarietocht naar de top verder en ben getuig van een leuk schouwspel waarbij
een herdershond achter een schaap aangaat dat probeert er vanonder te muizen.
Uiteindelijk kom ik toch bij een wachtende Arthur. Hij klaagt dat hij steeds moet stoppen om
te plassen door zijn dubbele liesbreuk. Je moet het maar doen om in die omstandigheden de
Tourmalet op te rijden.
We rijden een korte poos samen tot ik op een paar kilometer een hongerklop krijg. Opnieuw
de fiets aan de kant en maar druivensuiker eten. Arthur rijdt intussen verder naar de top.
Na een 5-tal minuten beginnen de suikers te werken en zet ik ook mijn tocht verder naar de
top die nu heel dichtbij is. Helaas wegen ook hier de laatste loodjes het zwaarst want die
laatste honderden meters zijn echt wel heel steil.
Boven wordt er gegeten en foto's genomen en naar de verhalen geluisterd van onze
kampioenen. Blijkt dat KD met de slechte benen naar boven gevlogen is en GD een serieuze
man met de hamer is tegen gekomen. Het is meer dan 20 graden boven en toch zit GD te
rillen als een riet ook al heeft hij alle kleren aangetrokken die hij van zijn compagnons heeft
kunnen krijgen.
Ondertussen is ook Ulysse boven gekomen. Een fantastische prestatie want we weten heel
goed dat de mindere klimmer veel meer afziet dan de flyers. Het geeft hem zulke boost dat
hij waarschijnlijk nog vele jaren zal mee gaan naar de bergen. Hij besluit wel om langs
dezelfde weg te keren naar ons hotel terwijl de rest de rit zal uitrijden zoals gepland, d.w.z.
de afdaling langs de andere kant.

Het wordt een hele lange afdaling van zeker wel dertig kilometer. GD en ik nemen het
voortouw en gooien ons naar beneden. Op een bepaald moment hergroeperen we en rijden
in groep verder tot we een mooi terras in de zon vinden (waar iedereen in de schaduw kruipt)
en waar we een lekkere pannenkoek naar binnen werken.
KD is onze gids en van hier uit is het een lange grote vlakke weg die we volgen tot we een
bord naar links zien naar Lourdes. Volgens KD is dat een mooie weg met een klein beetje op
en af maar er zit verdorie toch nog een rothelling in van enkele kilometers lang. Maar ook
deze hindernis wordt in groep genomen en voor we het weten zijn we in Lourdes aanbeland.
Hier is het effen zoeken naar het fietspad dat naar ons hotel leidt. Eens dit gevonden
begeleidt KD ons naar het hotel waar we moe maar tevreden Ulysse terug zien.

Robert

Donderdag 14 september: Cauterets en Pont d'Espagne

De weersvooruitzichten zijn alweer niet schitterend. De start voor de rit naar Cauterets met
slotklim naar Pont d’Espagne wordt verlegd naar 14.00u. Dat geeft ook iedereen de kans
wat extra rust te nemen of zich beter voor te bereiden voor alweer een klimrit. ’s Middags

gaan we allemaal naar een leuk plaatselijk restaurant. Wanneer we het restaurant verlaten is
het droog.
Vlug de fietsen halen. We starten in groep met de aanloop naar het begin van de klim naar
Cauterets. Vanaf de voet van de klim draait Dirk V H al zijn registers open. De
beginkilometers zijn niet zo steil en liggen Dirk V H blijkbaar heel goed. Iedereen moet
buigen voor zoveel geweld , ook bij mij wordt het zwart voor de ogen omdat ik zoveel
mogelijk wil aanklampen. Wil Dirk revanche voor alle voorgaande klimmetjes waarbij hij de
duimen moest leggen voor mij ? Mede door toedoen van een auto die stokken in de wielen
komt steken moet ik Dirk V H lossen en ben ik op achtervolgen aangewezen. Op de zes km
lange slotklim naar Pont d’Espagne, die een heel pak steiler is kan ik beetje bij beetje mijn
achterstand goedmaken en toch als eerste bovenkomen, maar het verschil is miniem en ik
ben heel erg diep moeten gaan.
Wanneer Toon, Arthur en Robert boven komen is er bijna een kwartier verstreken. Later blijkt
dat de gemiddelde snelheid tijdens het klimmen liefst 19 km per uur was. Ook blijkt dat Dirk
V H over de laatste 12 maanden de dertigste tijd neerzet en in zijn leeftijdscategorie meteen
de beste tijd in de klim naar Pont d’Espagne.
Ulysse, die geen nood heeft aan al dat klimgeweld is in Cauterets achtergebleven en wacht
ons op. Hij zal zijn grijze fiets duidelijk zichtbaar parkeren zodat we niet moeten zoeken waar
hij zich bevind. Blijkbaar is zijn fiets niet grijs genoeg ofwel ben ik redelijk over de rode
geweest, want ik vind zijn fiets niet. Ook Toon vind de fiets niet. De vermoeidheid vrees ik.
Uiteindelijk vind iedereen, iedereen en kunnen we terug naar Argeles. Gelukkig is het bijna
heel de weg dalend. Jammer dat we er toch nog een regenbui bij krijgen. De hoeveelste ?
Ze hebben me ’s avonds niet moeten wiegen om in ’t slaap te geraken.
Dirk M

Donderdag 14 september: Cauterets en Pont d'Espagne
Vandaag in de voormiddag in het hotel gebleven door de weersomstandigheden. Maria uit
Lourdes had veel regen voorspeld , en ook Dirk, de jongste, was voortdurend op zijn app aan
het kijken om te zien of er geen verbetering waar te nemen was , terwijl De Kleine Dirk
weerom slechte benen had.
Eenmaal aan het ontbijt was de stemming al wat beter. De weerapp had een rare wending
genomen en het zou vanaf de middag beter zijn.
Na nog wat gepraat waren er enkele fiets copains die een napje namen, andere de fiets wat
oppoetsten en Ulysse nam de tijd om andere remblokjes te monteren. Deze waren zo danig
al tot op de voering versleten van naar beneden te duiken gelijk een gier die zijn apero ziet
naderen (zo cirkelen er hier met bosjes rond) je moet maar naar de hemel kijken.
Dus op de middag zijn we dan met zijn allen vertrokken. Het weer was goed maar wat
frisjes . De rit ging naar Pont L Espagne, wij de D 921 op, het fietspad hadden we niet nodig ,
het was kalm op de weg.
De Voorzitter op kop, die neemt de wind weg, op naar Soulom, daar de weg D 920 op een
toeristische route, op de kaart in het groen gekleurd, hier begon het reeds te steilen, het
riviertje de Gave volgen, de rivier loopt wel snel naar beneden , met mooie dalen en de
bergen niet te vergeten, op naar het stadje Cauterets.

Hier was het andere koek naar Pont L Espagne, wat we hier te zien kregen was gelijk een
aflevering planeet Aarde van Cris Dusosoit, de ene waterval na de andere, ook met veel
groen daar tussen
en de weg die naar boven slingert, de ene na de andere bocht.

Half weg waren arbeiders de bomen aan het snoeien , we konden juist passeren. De twee
Dirken kwamen ons al terug tegen. T'is niet ver meer naar de top riepen ze. Ja mijnen frak,
het was zeker nog ne kilometer, vol moed naar boven. Op de top natuurlijk alles dicht. Wel
wat wandelaars want je kan hier de tele kabine nemen voor de hoogste top voor het
panorama en nog meer watervallen en meren volgens kleine Dirk. Wij hebben andere droge
kleding genomen , de andere was nat van het peddelen naar boven , het was daar wel heel
frisjes. Op naar beneden. Zo wat halverwege hadden de boomsnoeiers de weg
geblokkeerd. Kon of mocht niet door. 12 minuten stilgestaan en nog meer kou gekregen .
Toon kon niet wachten en toch doorgereden. De sein man is in een France coleire
geschoten. Ik bleef maar staan. De weg dan voort gefietst naar Cauterets. Daar hadden we
met zijn allen afgesproken in een café.
Dan naar beneden en geen vrienden te zien. Wat rond gefietst. Opeens een gele jas. Toon
was ook op zoek, wij met ons tweeën op de hoek van de afdaling ons binnen in café gezet
en wachten op Robert. Deze had ons direct opgemerkt en ook in de warmte binnen, andere
vrienden opgelost in de wolken ????
Wij hebben ons ne warme choco besteld. Toon moet er steeds twee hebben eentje voor zijn
linker kant en zijn rechterkant.
Ik heb me in de winkel daarnaast ne droge T shirt moeten kopen zo koud was het.
Dan terug op de fiets. In de afdaling is het beginnen water gieten , de sluizen stonde open ,
een keer terug in het dal was het over. Maar toch goe nat.
Niet veel meer gezien van de omgeving. Toon zag ik rijden en achter mij zag ik niemand. Ja
Robert had toch de fiets van Ulysse opgemerkt aan een zwoele bar en had de remmen dicht
gedaan , zal gedacht hebben kan me hier beter verwarmen , ook te twee Dirken zaten
binnen wat ze zolang daar gedaan hebben raad het maar.
Na aankomst hebben we de klederen direct in de droog plaats opgehangen.
En dan ne warme douche en wachten op de Bar lopers.
Iedereen veilig geland en om half zeven ieder op tijd voor de apero. Om zeven aan tafel.
Toon viel weer uit de toon en moest zijn tablet weer afgeven aan de garçon. Kan niet zonder
he. Het avondmaal was weer in orde, een pluim voor de kok en ook de vriendelijk bediening.
Een aanrader voor la Douce France. En om 10 voor 10 ieder in bed.
Al bij al nog ne heel plezante dag.
…
Arthur

Donderdag 15 september :naar Gavarnie.
Laatste rit en overview
De laatste dagrit op 15/09 was in feite een makkie. Geen zware col meer te overwinnen, dus
met mogelijkheden genoeg om te genieten van het berglandschap en tevens om in zich over
te geven aan enige diepzinnige “overpeinzingen “.

Zoals de vraag wat er eigenlijk in het hoofd en lichaam omgaat als we ons vrijwillig pijnigen.
En waarom we dit nog leuk vinden ook ?
Enkele gedachten hierbij, over het lijden en het plezier ervan .
Enkele constanten in het sportieve “gedoe” komen telkens naar voor: het pijnlijke afzien , de
slechte benen met andere woorden, en het niet in “form” zijn .
Bij elke start , als we ons been over het zadel heffen, borrelt de twijfel: zal ik het er goed
vanaf brengen? Zeker als we dan een blik werpen naar andere fietscollega’s voor zicht op
hun conditie, op weg naar een bergtop. We hebben met zijn allen uiteraard voldoende
getraind om de klus te klaren, en aan motivatie ontbreekt het ons ook niet .Maar soms is dit
gegeven alleen niet voldoende. Keiharde wilskracht is eveneens vereist om het gestelde
doel, in dit geval de top, te bereiken. “Hoe goed kunnen we omgaan met brandende pijn in
de benen en schreeuwende longen en zo de wilskracht opbrengen om dan de beloning, de
top van de col, te omarmen ?”

Met zijn allen hadden we een goede motivatie, maar wat er boven uitstak was het “killer
instinct” van een echte flandrien. We hadden een ondefinieerbaar genoegen in het afzien, in
honger en koude trotseren .Er kwamen geen geheimen of verborgen krachten naar boven,
maar de ijzeren en vrijwillige wil om de opdracht te volbrengen, als was het een oeroud
cultuurfenomeen .
Na het overwinnen van de duizenden hoogtemeters, honderden kilometers en een zestal
cols overheerst de tevredenheid en gemoedsrust dat we dit alweer voor elkaar gebracht
hebben als echte flandriens. In het andere geval zouden we slechts nog alleen de pijnlijke
benen herinneren vol melkzuur om de spieren te martelen. Proficiat, respect en bewondering
voor alle deelnemers!
Wat hebben we bovendien nog onthouden?
- Dat het weerbericht van Dirk (VDH ) steeds perfect klopte !
-Dat het in Lourdes hard kan regenen en de plaatselijke parapluhandel daarmee goede
zaken heeft gedaan.
-Dat het ons opviel hoe in diverse bergchalets de bediening flink varieerde van vriendelijk tot
nors.
-Dat Dirk (M) een straffe atleet was in zijn jonge jaren, en hij dit nog steeds kan
demonstreren op de fiets.

-Dat bovenstaande ook geldt voor Dirk (VDH).
-Dat Arthur ondanks een teenbreuk en andere kwalen toch zijn kwaliteit als echte flandrien
toonde.
-Dat Ulysse jammerlijk genoeg niet kon genieten van een vurig gewenste elektrische fiets en
bijgevolg zichzelf diende te overtreffen om alsnog mee te fietsen met de anderen en dit,
speciaal voor de Tourmalet, tot een goed einde heeft gebracht!
-Dat Toon zowat alles bij zich heeft op de fiets om zichzelf en anderen wat bijstand te
verlenen.(Oh ja, hij was ook jarig)
-Dat we plezier beleefden aan het kaarten.

-Dat Robert zich heeft” ge-out” ….(Tot grote hilariteit alom)

Toon

