
Met de (Temsese) Marmotten en de Tour als extra’s

Blij weerzien
met de Franse Alpen

Van 1998 tot 2013 ben ik jaarlijks met fietsvakantie geweest naar Frankrijk. We 
beklommen beroemde cols uit de Ronde van Frankrijk: eerst de Ventoux, later de 
bergpassen in de Franse Alpen. Met m’n echtgenote en dochter Nele ben ik er in 
juli teruggekeerd: met de auto, zonder fiets. We logeerden in het schilderachtige 
Valloire, aan de voet van de mythische Galibier. 

Valloire (1.250 inwoners), een toeristisch stadje, dat zowel in de winter (skioord) 
als in de zomer floreert, is een zalige oase met alles erop en eraan: winkels, res-
taurants, hotels, residenties, cafés, ‘téléphérique’, rivier (Valloirette)…, kleinscha-
lig, dorps, gemoedelijk, gezellige drukte, uitnodigend… Kortom: to know it, is to 
love it! 
Valloire ligt aan de voet van de Galibier, mijn uitverkoren col: paradijselijk mooi, 
opengeplooid en weids, véél indrukwekkender dan z’n postkaarten, je kan de 
wegen ‘verdiepingen’ lager zien meanderen midden een sprookjeslandschap, 
waarin viervoeters als kabouters slenteren. Ik heb de berg in al zijn gedaanten 
beleefd: van hitte over wind, mist, regen en hagel tot vrieskou en sneeuw.

We hebben optimaal genoten van de weelderige pracht van de streek: de Alpen, 
restant van het Aards Paradijs, met tal van imposante bergen, alle met een fasci-
nerende eigen-aard-igheid: Galibier, Télégraphe (= aanloop Galibier), Iséran, 
Izoard, Alpe D’Huez, Sarenne (die uitkomt op Alpe D’Huez), Glandon, Croix 
de Fer, Cenis.

In de jaren 2003-2013 fietste ik met een Temses gezelschap op de Alpencols. We 
noemden ons De Marmotten, naar het typische eekhoornachtige Alpendiertje. 
Oorspronkelijk waren we met 7, intussen zijn zij nog met 4: Antoine Van Hove, 
Jef Vermeiren, Jacky Van Geeteruyen en Erik Westerlinck. Jef kon er dit jaar 
helaas niet bij zijn. 
Net als vroeger pleisterden zij in Valmeinier, op een zijflank van de Télégraphe. 
Op basis van hun programma wist ik op welke dag zij welke col zouden beklim-
men. We zijn hen onaangekondigd gaan ‘betrappen’ op de notoire Glandon. Bij 
verrassing opduiken in volle klim: een verwonderlijke en amusante ervaring, voor 
allebei. We hebben er naderhand een gezellig samenzijn van gemaakt, o.a. met 
de aankomst van een Tourrit in Valloire (gewonnen door Quintana). De renners 
passeerden - letterlijk - voor onze deur (de aankomst lag 300 m verder). Al dagen 
vooraf was de Galibier ingenomen door mobilhomes, caravans, tenten, auto’s…, 
er was geen meter ruimte meer beschikbaar. Een geweldige sfeer! 
Het was onze intentie de opnamen van Vive le Vélo in Fontcouverte La Tous-
suire en de start van de Tourrit in Saint-Jean-de-Maurienne bij te wonen, maar 
door de Tourgebonden afsluiting van de betrokken gemeenten konden we daar 
jammer genoeg niet geraken. 

Ik zal met blijvend genoegen terugdenken aan deze onvergetelijke vakantie, 
gekleurd door tal van curiosa: kunstwerken van hooi en stro, zàlige, zonnige 
uren op Plan Lachat en aan het bergcafé op de Galibier, Parc de la Schappe en 
streekgebonden rommelmarkt in Briançon, kerkhof met zerken aan de buiten-
muur in Saint-Sorlin d’ Arves, honderden (levende) schapen als standbeelden 
op de Sarenne, het wonderlijke meer aan de Cenis, verkennend ronddolen in de 
Alpendorpen, onwaarschijnlijk hoog stijgen met de kabelbaan vanuit Valloire, 
de op matrassen gelijkende menshoge sneeuw op de Iséran… en de (levensge-
vaarlijke) stormbuien bij het verlaten van de Alpen…

Om het met Gilbert Bécaud te zeggen: La douce France, je reviens te chercher!
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Aan het Opinel-monument in
Saint-Jean de Maurienne (voet Croix-
de-Fer), met echtgenote, dochter Nele, 
Jacky Van Geeteruyen,
Erik Westerlinck en Antoine Van Hove.


