Fietsreis Allemont 2015
Voorwoord
Dit jaar trekken we er nog eens op uit naar de regio van Alpe d'Huez waar we vroeger al eens geweest zijn
met een heel ander gezelschap dan deze keer. Ik denk dat Ulysse, Ghislain en Robert de enigen zijn die er
toen ook al bij waren. Deze keer zijn er naast de vorige 3 ook nog Arthur, Kris, Natalie, JP, Tim, Toon en
Dirk.
Vorige keer zaten we in de aap gelogeerd in een uitgeleefd hotel “Le bon acceuil” uitgebaat door Hollanders.
Deze keer proberen we opnieuw een Hollands hotel “La douce montagne” in Allemont en deze keer zitten
we veel beter gelogeerd aan de voet van de Glandon.
Willy wuift ons 's morgens uit om 5u en reeds om 16u zijn we zonder problemen op onze bestemming. Het is
er heel mooi en warm weer en na onze kamer betrokken te hebben trekken we er te voet op uit om het
dorpje te verkennen. Het valt goed mee en vanop een bankje aan het kerkje hebben we een mooi zicht op
het stuwmeer.
's Avonds maken we kennis met de goede en degelijke keuken in ons hotel en na beraadslaging beslissen
we om op de eerste dag de col d'Ornon en de Col de la morte te doen. Onze elite zal er eerst nog een
specialleke bij doen. We gaan vroeg naar onze slaapplaats in een bijgebouw zodat we morgen na een
goede nachtrust er kunnen in vliegen.
Hierna volgen de verslagen van de verschillende dagen die we gefietst hebben.

Fietsweek Rhodeland september 2015
Dag 1
De start van een nieuwe fietsweek, iedereen fris en monter, de zon schijnt, het leven lacht ons toe!
De avond voor het startschot werd er afgesproken het de eerste dag wat rustig aan te doen en werd er
beslist een A & B team op te stellen.
De eerste rit zou rustig zijn ... Onze voorzitter stelde voor dat team A een extra lusje met een beklimming
van “Col Villard Notre Dame” zou rijden en hij verzekerde ons dat dit absoluut geen probleem ging zijn !!
Zo gezegd, zo gedaan... De benen werden rustig opgewarmd maar al snel bleek dat het GPS gebeuren niet
optimaal was en na amper 5 km kwamen we al op onverharde wegen ...rechtsomkeer dan maar!
Na 10 km scheidden de wegen zich tussen team A en team B.
De eerste Col Villard Notre Dame bood zich aan. Wat we blijkbaar niet wisten is dat op deze Col
verschillende onverlichte (!) tunnels zijn en waar het dus pikdonker is. Onze lichtjes hadden we uiteraard niet
bij!! Nadien vertelde Maarten, de hoteleigenaar, dat je daar het best afstapt en indien je toch beslist om er
met de fiets door te rijden, je je best aan de wand van de tunnel vasthoudt om zo de weg te vinden ...
(bedankt voorzitter)
Na dit kleine akkefietje werden de benen al vlug getest door een stuk met een stijgingspercentage van om
en bij de 10 à 12 % en een afstand ongeveer 10 km lang ! Niet slecht voor een zogezegd flauw colletje
(bedankt voorzitter)
Was het dit ...? Nee hoor ! Bijna boven op de Col mochten we als het ware onze koersfietsen omruilen voor
mountainbikes ! Er moest namelijk geklommen en gedaald worden op het onverharde! (bedankt voorzitter)
Na deze hachelijke onderneming wachtte ons de Col d’Organ...Op deze Col wou “onzen adelaar van
Berlare” zich even testen, hij vloog ons werkelijk voorbij met een snelheid die een pijl of kogel niet kan
evenaren...Dit kon ik niet laten gebeuren en zette de achtervolging in. Toen ik echter in zijn wiel zat hield hij
de benen stil en riep heel verwonderd “moeten wij hier naar rechts?”, jullie weten het of niet, maar onzen Tim
heeft een hele speciale GPS !
Vanaf toen zat het spel op de wagen en de koers lag dan ook volledig open. Tegen een enorm hoog tempo
namen we de afdaling met snelheden die zelfs beroepscoureurs niet aandurven. De adelaar van Wetteren
(JP) en het Duracell konijn waren niet bij te houden! Ik wil niet pretentieus zijn maar afdalen, dat kunnen we
toch wel... met deze ook een pluim voor JP, ne fantastische daler!
Een terrasje bood zich aan. Daar zat Ulissy ons op te wachten en konden we onze boterhammen verorberen
en een frisse cola drinken om terug op krachten te komen, er waren namelijk al wat pijltjes verschoten!
We spraken af om verder in groep te rijden en het wat rustig aan te doen....??? Tot aan de volgende Col
...Eens we aan de Col begonnen was het terug ieder voor zich. Bovenaan de Col wachtte ik op mijn
ploegmakkers. Tot Ghislain eraan kwam en me toeriep “komaan Kris, rij verder, de rest zal wel komen” (Tim,
JP en Toon) , dus ik verder met Ghislain ...
De Col de La Morte lag op ons te wachten, onze kompanen daarentegen hadden we nog steeds niet gezien!
Wat we toen niet wisten, en blijkbaar Tim en JP ook niet, is dat ze richting Morte hadden moeten
volgen...maar ge weet als ge met Tim op stap zijt (en nu blijkbaar ook met JP), moet ge opletten...want ja
hoor ...ze hebben zich faliekant misreden.
Na heel wat heen en weer gebel ,ge-sms, wachten en enkele km’s terug rijden om die kastaars toch maar
terug te vinden, kregen we het verlossende bericht dat ze de hulplijn Ulissy hadden gebruikt en met het
busje werden opgehaald en zo naar het hotel werden gebracht... Krampen was de uitleg... Ze hebben nog
wel een stukje van Col De La Morte gedaan maar ....het kruit was op en we waren nog maar halfweg in het
avontuur!
Meer had ik niet nodig: de “BUS BOYS” waren geboren! En als ik maar enigszins de gelegenheid zag om dit
te gebruiken tijdens onze fietsweek, liet ik dat niet liggen !
Na de zoektocht reden Ghislain en ik naar Col de La Morte. Halfweg reed ik rustig mijn eigen tempo want ik
wist dat er nog een lange tocht in’t verschiet lag, die bovenal ook nog lichtjes hellend was. Dit laatste eiste
zeer zeker zijn tol. Ik had het op het einde zeer lastig ...maar niet plooien, niet afgeven want ik ben het
“Duracell konijn”...
Met deze eerste rit was de trend gezet voor de rest van onze wielerweek en met de Galibier de volgende
dag in het vooruitzicht...dat beloofde!

Zeer moe maar voldaan sloten we dag 1 af.
Graag zou ik de mensen die deze organisatie in goede banen hebben geleid, van harte willen bedanken.
Het was een fantastische week ...see you next year!
Het Duracell konijn
Kris
Zondag 30 augustus : Col d'Ornon en Col de la Morte
Het is mooi en warm weer als we vertrekken voor onze eerste rit. We zullen opsplitsen in 2 groepen. De
berggeiten zullen 3 cols doen en de rest zullen 2 cols voor hun rekening nemen.
Ik behoor tot de 2de categorie. Ik zal later horen dat de eerste col een hele stevige en mooie onbekende col
is maar dat de tunneltjes zonder verlichting er te veel aan waren. Had ik niet gezegd dat iedereen altijd zijn
lichtjes moest mee hebben?
Enfin, het zou een zware dag worden met de hitte en meer dan 100 km voor de boeg.
We reden allemaal samen naar Bourg d'Oisans en kwamen tot de ontdekking dat wij de afslag naar col
d'Ornon gemist hadden. De 3 col mannen zaten goed. We namen afscheid en reden terug naar de juiste
afslag en begonnen al meteen aan de eerste beklimming. Zoals de ganse week zou verlopen droegen
Natalie en ik de rode lantaarn. Arthur bleef uit sympathie ook in de buurt van de rode lantaarns maar je kon
zien dat hij vlugger kon. En Dirk reed zijn eigen gezapig tempo, t'is te zeggen, hij vloog over berg en dal.
Ulysse die nog herstellende was zou ons vergezellen met het busje en eventuele pechvogels of uitgeputte
slachtoffers oppikken.
Het was echt genieten van de natuur met dit mooie weer en na de innerlijke mens versterkt te hebben
konden we beginnen aan de col de la Morte. Wij reden op een verstandig tempo naar boven en bereikten de
top na een paar nijdige stukken. De elitegroep dacht dat ze in de Ronde van Frankrijk zaten en reden
mekaar in de vernieling. Dit moeten we toch concluderen uit het feit dat JP en Tim de verkeerde weg in
sloegen en gered werden uit hun netelige positie door barmhartige samaritaan Ghislain. Ondertussen raasde
Kris maar door als een echte profrenner en reed iedereen en alles in de vernieling.
De afdaling van de Col de la Morte mocht er wezen met zijn vele haarspeldbochten en eens beneden
wachtte er helaas het rotste stuk van de dag nl. een hele drukke weg tot aan de afslag naar Allemont. Hier
was het kilometers aftellen geblazen want iedereen was moe en de terugweg was vals plat. Bij het
binnenrijden van Allemont werd een foto genomen met het groepje dat samengelopen was na de 2 cols.
Het was onze eerste dag en meteen ook één van de mooiste door het mooie weer en de fantastische streek
waar we doorheen waren gefietst. Spijtig dat die eerste dag al een paar lijken in Allemont te bespeuren
waren. Ghislain was blijkbaar een beetje te diep geweest en JP had ambulancier Ulysse nodig om weer thuis
te geraken.
Na een frisse douche en een lekkere frisse pint kon iedereen al weer lachen en werden de belevenissen van
de dag uitgewisseld.
Robert
Maandag 31 augustus : Col du Télégraphe, Col du Galibier en col du Glandon
Dit moet normaal gezien de koninginnenrit worden van de week. Om iedereen de kans te geven om de
Gailibier te beklimmen rijden we eerst met de wagen naar St Michel de Maurienne dat gelegen is aan de
voet van de Télégraphe.
Onze straffe mannen (Kris, Tim en JP) zullen de 3 cols doen en Natalie, Ulysse, Toon, Dirk, Arthur , Ghislain
en Robert zullen de Glandon laten voor wat hij is.
De goede klimmers gaan er als de bliksem van onder en Natalie, Ulysse, Arthur en Robert sluiten de rij af.
De Télégraphe is een hele mooie col van 12 km waarbij je steeds in het groen fietst.
Hij is tamelijk gelijk van stijgingspercentages zonder stekelige stukken en de klim verloopt voorspoedig. Eens

boven hergroeperen we en dalen af naar Valloire. De afdaling stelt niks voor. Ze is kort en niet snel, een
bijtrapafdaling dus.
In Valloire zoeken we een mooi terrasje en gebruiken er onze pique-nique zodat we met vernieuwde
krachten de Galibier kunnen aanvallen. Natalie is, hoe kan het anders, een beetje gespannen voor wat er
komen gaat. Ze heeft echter dag 1 goed verteerd en ook de Télégraphe is niet op haar maag blijven liggen.
Dat zal dus wel loslopen. Wie de dodentocht in Bornem aankan kan ook de Galibier overwinnen.
Na een laatste WC bezoekje bestijgen we ons stalen ros om de Galibier aan te vallen. Ik heb hem nog nooit
gedaan en ben toch ook een beetje bang.
Het eerste gedeelte valt alleszins dik tegen. De weg volgt een bergrivier “La Valloirette” en er staat een
stevige wind die pal op kop staat. Dit is niet echt wat je van een col verwacht, eentonig bergop, en een wind
die je kapot probeert te krijgen. Toon kent deze klim als zijn broekzak en had verteld dat er na dit eentonig
gedeelte een bar open is. We twijfelen dan ook niet als we daar aankomen en kopen vlug een frisdrank
vooraleer het laatste en steilste gedeelte aan te vatten. Ulysse stopt helemaal niet en rijdt verder als een
echte kampioen die niet afstapt tijdens een beklimming. Natalie heeft ook haast, drinkt haar frisdrankje uit en
verdwijnt ook direct.
Ondertussen komen onze klimgeiten al terug afgedaald van de top en drinken samen iets met ons.
Dan besluiten Arthur en Robert ook maar om het steilste en laatst stuk aan te vatten.

Dit deel is een echte col met haardspelbochten en flink steil. Nu is het eens mee en dan weer tegenwind. De
benen beginnen echter flink pijn te doen en de krampen zijn niet ver weg. Natalie is in geen velden of wegen
te bespeuren als ik daar plots op een rots langs de weg Ulysse zie zitten. Mijn benen zijn stokken zegt hij en
zijn gezicht verkrampt van de pijn. Als krampenexpert (ik heb al heel wat meegemaakt met
krampenspecialist Christophe) geef ik Ulysse de goede raad om de krampen er uit te stappen. Zo ben ik
enkele jaren geleden ook de Stelvio opgeraakt. Ik geef hem de raad om af en toe af te stappen als de
krampen er aan komen. Zo moet het lukken. Dan rij ik verder en een kilometer verder heb ik ook prijs. Efkes
stappen en weer de fiets op tot Arthur met hetzelfde probleem zit opgescheept. Ook hij volgt mijn raad en zo
raken we allemaal boven.
Ondertussen had Natalie al de hele tijd staan wachten op ons. Gelukkig stond ze langs de weg te wachten
zodat ze me van de fiets kon helpen want de krampen schoten tot achter mijn oren. De ramptoeristen die
daar stonden te supporteren kregen waar voor hun geld.
Nadat Arthur en Ulysse ook boven gesukkeld waren en de krampen uit onze benen verdwenen vatten we de
afdaling aan. Dit was genieten en na een verfrissing onderweg waren we in geen tijd terug in Valloire. Hier
volgde nog een lichte beklimming op de Télégraphe en dan nog een fantastische afdaling van 12 km naar St
Michel de Maurienne. Dit was genieten met grote G.
Ter plaatse stonden Toon, Dirk en Ghislain al te wachten en vlug werden de fietsen ingeladen. Dan vlug op

weg naar de Glandon waar JP er de brui had aan gegeven. Arthur was eerst met de wagen ter plaatse om
de gesneuvelde JP op te laden en wij stoven verder op zoek naar Tim en Kris. Op geen kilometer van de top
zagen we in de verte iemand over de weg zwalpen. Het bleek Tim te zijn die op sterven na dood was. Die
stapte blij in het busje maar we hadden toch veel bewondering om wat hij gepresteerd had. Wie we niet
meer zagen was Kris die voor ons in het hotel was. Amai, wat een prestatie. Chapeau!
Wat een fantastische rit met fantastisch weer en een topprestatie van alle deelnemers.
Robert
Dinsdag 1 september 2015 : Col de la Bérarde.
Terwijl in België het nieuwe schooljaar start valt er lichte regen in Allemont.
Toch rijdt bijna iedereen. Enkel Ulysse die nog onder de antibiotica zit en zijn lichaam wil sparen (zéér goede
reden om niet te fietsen) en Jiepie die het zonde vindt om zijn gouden ketting en zijn soepel draaiend
voorwiel vuil te maken (allesbehalve een goede reden) fietsen vandaag niet.
Ghislain en Tim zijn al vlak na het ontbijt vertrokken voor de lange rit. Later ontmoeten we hen nog. Zij zullen
verschillende keren in buien terechtkomen.
Arthur, Kris, Natalie, Robert, Toon en Dirk trekken uiteindelijk ook hun regenjasjes aan, stellen tot hun grote
vreugde (…) vast dat de lichte motregen overgaat in regen, en starten uiteindelijk rond kwart voor tien.
Vooral Kris bepaalt het tempo en hij doet dit heel goed. Op weg van Allemont naar de voet van de Bérarde
blijft iedereen mooi volgen. Onderweg blijft het regenen maar iets minder intens.
De klim van de Bérarde begint onmiddellijk heel mooi. Rechts stroomt de Vénéon met prachtige blauwe
kleuren tussen ruige rotsen. Deze bergrivier zullen de moedigsten volgen tot in Bérarde. Aanvankelijk fietsen
we tussen de bossen en de weg blijft de ganse rit rustig.
Natalie, Robert en Toon (die wat last heeft van pijn in de rug) hebben al vroeg beslist om tot Vénosc te
fietsen. We passeren het hotel waar de marmotjes járen geleden ook verbleven en waaraan sommigen héél
goede herinneringen bewaren. ’t Is te zeggen, een afgeleefd hotel, allesbehalve kwaliteit, enfin, de
commentaren zijn weinig lovend.
Ondertussen is Kris in een heel goede bui. Aanvankelijk fietst hij samen met Dirk naar boven maar dan
beslist hij om even op zijn passen terug te keren en een tijdlang de andere marmotjes te vervoegen. Het is
de enige col die hij deze week aan iemand anders gunt.
De Bérarde blijft ondertussen bekoren. Na een tiental kilometer en opnieuw na ongeveer achttien kilometer
zijn er enkele steile stroken tot zo een 11-12% maar daartussen zitten kilometerslange minder lastige en
zéér mooie bergwegen. Het gemiddelde stijgingspercentage is iets minder dan 4% wat deze nochtans lange
klim heel verteerbaar maakt. Nog vóór de eerste steile stukken is het opgehouden met regenen en op enkele
druppeltjes na zal het voor ons droog blijven. Maar niet voor iedereen…
Hoe dichter we Bérarde naderen hoe smaller de wegen worden. Met de fiets lukt het heel goed maar als
twee auto’s elkaar moeten kruisen is het ravijn héél dichtbij. Jiepie zat niet helemaal op zijn gemak naast
Ulysse toen ze op één van die supersmalle stroken een auto kruisten.
Eens boven is het genieten van het uitzicht met de prachtige Vénéon die over grote rotsblokken onder een
brugje stroomt tussen de ons langs alle kanten omringende ruwe bergtoppen. Kris heeft voor één keer de
klim rustig aangepakt en nadat hij aankomt vinden we een leuk restaurant waar we onze fietsschoenen
verplicht moeten ruilen voor sloefen. We bestellen er een pasta met sla.
Tussendoor een kort woordje over sloefen. Het enkelvoud is ‘sloef’. Van dit woord kun je onder meer de
volgende definitie vinden: “goedzak, iemand die zich laat doen, thuis niets in de pap te brokken heeft” met
als voorbeeld: “Zijn vrouw is een echte gendarme. Gelukkig voor haar is haar echtgenoot een echte sloef”.
Dit geheel terzijde. Natalie wil alvast géén sloef. Gewoon iemand die het gras afrijdt, stofzuigt, de afwas
doet, dweilt, kookt… maar absoluut geen sloef. Het staat genoteerd.
Ondertussen hebben we onze pasta met sla gekregen en krijgt Ulysse telefoon van Arthur. Die Uyttersprotjes
zijn niet te onderschatten. Ook Arthur heeft de Bérarde bedwongen! Gelukkig kregen we een massa pasta
en Arthur kan onmiddellijk een bord bijzetten.
Ulysse en Jiepie maken Arthur nog gelukkiger. Met zijn gratis pas mag hij met het busje terug mee naar

Allemont. Kris en Dirk vliegen ondertussen naar beneden. Iets verder zien ze eerst Ghislain en kort daarna
Tim die bijna de top hebben bereikt. Knap gedaan want ze hebben al de klim naar Huez achter de rug
inclusief enkele serieuze regenbuien!
Na een dik uur staan Kris en Dirk terug in Allemont waar ze nog net het busje voor moeten laten gaan. We
nemen onmiddellijk een deugddoende douche. Ondertussen begint het opnieuw te regenen. We zijn net op
tijd binnen!
Ghislain en Tim hebben minder geluk. Zij komen als waterkiekens aan in de gietende regen. Maar dat maakt
allemaal niet uit. Zulke beren van mannen hebben al voor hetere vuren gestaan. Niets kan hen deren.
Alleszins was de Bérarde een echte ontdekking, een heel mooie klim, met zowel enkele heel lastige stroken
als wondermooie slingerende bergweggetjes met ongelooflijke uitzichten, kloven, watervallen, en uiteraard
de prachtige Vénéon. Een echte aanrader!
Dirk
Woensdag 2 september 2015 : Alpe d'Huez en Les deux Alpes
De dag begon met een vlugge blik door het raam om de weerstoestand in te schatten. Vandaag viel er een
tocht te verhapstukken met enkele leuke cols.
Het bleek mee te vallen. Er waren warempel reeds enkele opklaringen te bespeuren.
Door de inspanningen van de afgelopen dagen was er bij alle leden al enige vermoeidheid te bespeuren.
Niemand dacht echter aan opgeven. Zelfs een moedige Ulysse zou er zich doorheen bijten!
De "Alp" dus. Voorwaar een mytische col waar toch bij sommigen met enige argwaan naar werd uit gekeken.
( Nietwaar Nathalie ? ) De aanloop van een tiental km werd vlot genomen en na het bekende ronde punt in
Bourg d' Oisans kon de pret beginnen.
De "elite" zoals Robert ze plastisch benoemde, gaf er vrij snel "een snok aan". We zouden ze voorlopig niet
meer terug zien. Arthur en Toon reden, zoals het senioren past, met een rustige zekerheid samen naar
boven. Natalie en Robert moedigden elkaar aan en bereikten zonder problemen, maar toch met de nodige
zweetdruppels, de aankomstlijn. Verbazingwekkend was de prestatie van Ulysse die, ondanks een door
ziekte verzwakte conditie, het presteerde om manmoedig de col te overwinnen!
Applaus op alle banken!
Na de klassieke terrasjesronde en de bijhorende podiumceremonie, waar Natalie als bloemenmeisje
fungeerde, werd het volgende hoofdstuk aangesneden: col de la Sarenne.

Dit blijft, ook voor de kenners, een spectaculaire col in een pastoraal landschap met bovendien een
brandende zon in de zwetende rug. Het peleton (nu ja) werd snel aan flarden gerukt en het was ieder voor
zich. Aangezien we de col afdaalden was het grootste probleem niet het duwen maar het remmen.
Rondslingerende stenen, een kudde schapen, gladde plekken afkomstig van de keutels van diezelfde
schapen, onoverzichtelijke en scherpe haarspeldbochten en de constante bekommernis of de velgen niet
roodgloeiend zouden worden van al dat geknijp in de remhendels, het werd allemaal ons deel.
Het was de bedoeling aan de dam van Lac du Chambon een hapje te eten op een leuk terrasje, maar dit
feestje ging niet door want alles was potdicht. Dit was wellicht te wijten aan de onderbroken weg naar
Briançon.
Dan maar eventjes op de tanden gebeten, wat gelletjes of reepjes achter de kiezen geduwd en hop naar de
volgende col die van Les Deux Alpes. Niet de zwaarste van de reeks, maar gezien de derde in de rij van
deze dag begon één en ander toch door te wegen. De elitegroep was eens te meer niet in te tomen en de
leden ervan zaten bijgevolg als eersten vrolijk te zwaaien op een terras in het skistation.Tim, Toon, Natalie
en Robert kwamen dan druppelsgewijs naar boven geklauterd. In het station zelf had Toon intussen al
wanhopig gezocht naar enige versnapering in een lokale shop, maar had helaas op alle fronten bot
gevangen en moest het dan maar stellen met het zoveelste reepje.
Dan terug een snelle afdaling richting Allemont. Kris (een oud profrenner moet u weten?) JP, Dirk, en Toon
legden er bovendien de pees op om op die manier de dag in schoonheid te eindigen. Toon diende wel zijn
kaart van gepensioneerde te tonen aan koploper Kris om gratis te mogen blijven meeracen in zijn wiel.
Ondergetekende had intussen wel reeds het snot tot in zijn oren gefietst om reeds genoemde ex-profrenner
zelfs maar te kunnen volgen. Maar iedereen wist intussen dat hiertegen geen enkel kruid was opgewassen.
Een flandrien eerste klasse !
Hoe dan ook : aan alle leden een dikke proficiat voor de geleverde prestatie.
Toon
Donderdag 3 september 2015 : Glandon en Croix de Fer.
De 2 de zwaarste rit van de week kondigde zich aan, de inspanningen van de voorbije dagen begonnen
alsmaar meer door te wegen. Volgens Dirk zou het droog blijven tot 15u, enige tijdsdruk werd zo bij de
kopgroep gelegd.
De elite zouden die dag vanuit Allemond eerst de Glandon oprijden en dan beginnen aan de Croix de Fer via
Saint-Jean de Maurienne. De 2de groep ging de Croix de Fer doen en werd met het busje door Ulysse tot op
de top van de Glandon gebracht.
Na een stevig ontbijt gingen berggeiten Kris, Ghislain, Tim en berggeitje JP op pad, eenmaal het hotel
verlaten begon meteen de klim, zo'n 25 km en 1400 hm te overwinnen! De Denen, talrijk aanwezig in de
streek, vergezelden ons naar boven en werden bijgestaan door maar liefst 4 busjes, de verwachtingen bij die
mannen waren duidelijk hoog gespannen!
Eenmaal boven gaven Ghislain en JP er al snel de brui aan nadat een donkere regenwolk vanuit de verte op
hen afkwam en zo werd de kopgroep plots gehalveerd! Geïnspireerd door het prachtige ruwe berglandschap
trokken copains Kris en Tim die niet van opgeven wouden weten alleen verder.
De Croix de Fer beloofde een nog zwaardere col te worden , op het menu stond 30 km klimmen en 1500 hm
te overwinnen, met vele stukken boven de 10%! Naarmate de klim vorderde kwamen echter steeds meer
donkere wolken opzetten, regen zou onvermijdelijk worden, bergkoning Kris zou zoals gewoonlijk eerst
boven komen kort daarna gevolgd door Tim.

Op de top in de refuge kwamen zij Robert en Natalie tegen die er ook een onvergetelijke bergrit hadden
opzitten, de anderen van de 2de groep waren ondertussen al vertrokken.
De afdaling was echter geen cadeau, ondertussen was het water aan het gieten en was het ijskoud, de
heroïsche strijd tegen onderkoeling en ontbering in de afdaling naar Allemond kon beginnen! Een paar
kilometer van de voet kwamen Kris en Tim het busje tegen, Natalie en Robert hadden omwille van het te
slechte weer de strijd gestaakt en moesten opgepikt worden. Maar eind goed al goed, iedereen veilig binnen,
veel mooie herinneringen erbij, en voor één keer Tim eens niet in het busje, op naar de laatste dag.
Tim
Vrijdag 4 september 2015 : Sarenne of Vaujany
Donderdagavond tijdens het avondeten overleggen we welke laatste rit we op vrijdag nog kunnen aanvatten.
Toon laat weten dat hij het voor bekeken houdt na een zware fietsweek en dat hij enkel de benen eens
losrijdt naar Bourg D’Oisans en terug. Dirk en Tim, echter, voelen zich nog tip top en bijten zich stuk in de
Col de la Sarenne, net als Ghislain die de Chamrousse gaat verkennen. De rest verkiest een klein ritje naar
Vaujany te doen.
Vrijdagochtend bij het ontbijt zijn de plannen bij sommigen al wat veranderd. Spik en en span (Kris & Pierre)
en Ulysse zien het niet meer zitten om nog een klimmetje te doen en sluiten zich aan bij Toon, Het weer is
opnieuw schitterend en dus een ritje tot Bourg D’Oisons inclusief een aperootje en lunch zijn natuurlijk
verleidelijk he. Tim, Dirk en Ghislain zetten door en beslissen toch nog een zware beklimming te doen.
Terwijl de rest, Arthur, Robert en ik (Natalie) de gulden middenweg nemen.
Het is iets na 9 wanneer we vertrekken, elk groepje trekt een andere richting uit en hoewel de zon schijnt is
het nog redelijk fris. De eerste 10km rijden we ons wat warm langs het stuwmeer. En dan volgt een afslag
richting Vaujany. Hoewel we beslist hadden om geen zware inspanningen of rit meer te doen, hebben we
toch een klimmetje van 7.5km aan ons been tegen een gemiddeld stijgingspercentage van 7%. Dit lijkt niet
veel voor ‘de echte’ onder ons maar het is toch zwoegen en zweten, zeker op sommige stukken die 10%
bedragen. De voorbije week hangt toch in onze benen, zeggen we unaniem.
Eens in Vaujany aangekomen willen we ons niet laten kennen en beslissen we toch nog door te rijden tot de
top ‘Le Collet de Vaujany’ waar we een prachtig zicht hebben op de Franse Alpen die ons omgeven.

We rusten wat, genieten van het zicht en nemen enkele foto’s. We weten ondertussen van Arthur dat hij veel
liever klimt dan afdaalt en daarom vatten we de afdaling rustig aan met enkele tussenstops om nog wat
foto’s te nemen. Hoewel de zon schijnt is het redelijk fris wanneer we naar beneden rijden.
We besluiten een binnenweg te nemen naar Bourg D’Oisans om de anderen te vervoegen want het is
inmiddels al bijna middag. Volgens Robert zou dit een heel rustig, mooi baantje moeten zijn, slechts wat vals
plat! Maar amai… eens aangekomen op dat baantje, blijkt dat ik toch een ander idee heb over ‘vals plat’. De
één begint te zuchten, Arthur vloekt omdat hij niet op zijn kleinste versnelling geraakt, de ander staat bijna
stil… En zo beslissen we toch maar om dat baantje te laten voor wat het is en langs de gewone baan naar
de andere te rijden.
Eens aangekomen in Bourg D’Oisans vervoegen we Toon, Ulysse, Kris en Pierre op ons favoriete terras
waar we genieten van een apero, lunch en gezellig samenzijn. Een ritje van 43km en een pittige klimmetje,
ideaal als afsluiter van een intensieve fietsweek.
Even later komt ook Ghislain aan, helaas heeft hij de Chamrousse niet kunnen aanvatten wegens te slecht
weer. Eens terug in het hotel, vernemen we dat ook Tim en Dirk een fijne en stevige rit in de kuiten hebben.
In de namiddag nemen sommige wat rust anderen maken nog een uitstapje naar de top van La Bérarde’…
met de auto uiteraard! We sluiten onze dag af met een hele fijne, gezellige avond boordevol animo.
Helaas doet ons dat beseffen dat de fietsweek waar we zo lang naar uitgekeken hebben er alweer op zit.
Maar met veel voldoening en blijheid zal ik vaak terugdenken aan de vele en mooie momenten van onze
fietsreis in de Franse Alpen in september 2015.
Natalie

Vrijdag 4 september 2015 : Sarenne
Laatste dag van de fietsvakantie, iedereen afgepeigerd, op sterven na dood, vermoeid van de vele
inspanningen de laatste week... de laatste (officiële) rit ging naar de Sarenne, enkele dagen ervoor werd
deze col al verkend vanuit Alpe d'Huez in de afdaling.
Enkel Tim en Dirk durfden deze uitdaging nog aan, al beweren sommigen dat Tim zich de voorbije dagen

heeft kunnen sparen door veel in het busje te zitten! Anderen gingen de meer toeristische toer op, deden een
lichter ritje met col de vuile jeannet (Vaujany), gingen naar bourg d'oisans of deden nog iets anders.
Tim ging het deze keer rustig aan doen maar dat was dan buiten Dirk gerekend, de eerste 14 km tot aan de
voet van de col verliep aan 30 km/u gemiddeld, dat kon tellen als opwarmertje.
De klim verliep aanvankelijk richting les 2 alps en vanuit een stuwdam vertrok de klim naar de Sarenne. Dirk
ging er als een speer vandoor, terwijl Tim nog op zijn gemak zijn camera op zijn helm moest monteren, een
paar fotootjes ging nemen en even moest bijtanken!
Aan de stuwdam werd ineens van alles en nog wat met dynamiet opgeblazen, kwestie van met een knaller
af te sluiten, wat uiteindelijk ook voor Tim het startschot was om aan de Sarenne te beginnen!
De beklimming was volop genieten, prachtig landschap uitzicht op besneeuwde bergtoppen en dit alles op
een verlaten pastoraal en vooral steil baantje.
Toegekomen op Alpe d'Huez op bijna 40 min van Dirk, had Dirk Tim al bijna als vermist opgegeven. In de
afdaling via Huez en Col de la confession werd voor alle zekerheid samengebleven, de laatste rit zat er op,
het was genoeg geweest!
Tim

