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Met de “Vlaamse Grimpeur” op fietsvakantie in  

Barcelonnette 25, 26 en 27 mei 

als een sprookje uit duizend en één nacht. 
 

“Basic!”  Hoe basic, wat basic Luc?  Zoals jij ons verblijf aankondigde hebben wij dat niet ervaren.  

Lekker eten, ruime accommodatie, behoorlijke kamers én een ontspanningszaal. 

Een opwarmertje Luc?  Ja de zon is ruimschoots van de partij en zal ons niet meer los laten   De 

minder getrainde fietsers zullen het geweten hebben !  Zeker als de eerste bevoorrading op de Col 

Saint Jean in duigen valt.  Maar onze begeleiders sturen snel bij. 

Vol enthousiasme worden de guidons naar het “Lac de Serre-Ponçon” gericht.  Een tochtje naar het 

meer is dan ook een must.  Het water lijkt wel een trekijzer aan de “Barrage de la Durance” aan de 

samenvloeiing met de Ubaye.  De bouw van de dam eind jaren ’50 gebeurde niet uit louter 

economische redenen.  Hij was noodzakelijk om overstromingen van de Durance die voortdurend uit 

haar bedding trad in te dijken.  Met 29km² is het over een lengte van 20km. en op zijn breedste punt 

3km. één van de grootste kunstmatige meren van Europa.  De 123m. hoge en 650m. lange stuwdam 

bevoorraadt 16 hydro-elektrische centrales en zorgt voor +/- 10% van de totale hydro-elektrische 

productie in Frankrijk, zowat 700.000.000 Kw/u per jaar. 

1.500 Mensen moesten verhuizen.  Het dorp Savines werd verplaatst (nu Savins-le-Lac).  Onder de 

bijna 800m. lange brug, mooi door zijn symmetrie, liggen de ruïnes van het oorspronkelijke dorp 

Ubaye dat onder water verdween na het afwerken van de dam in 1957.  Dit grote watergebied is na al 

die jaren uitgegroeid tot een uitgestrekt natuur- en recreatiedomein. 

In de klim naar de liefelijke Col Lebraut red ik nog een grimpeur die, met de kop in de grond, haast 

ook de tweede bevoorrading mist. 

Nog even achterom kijkend naar het meer wordt koers gezet naar de gevreesde Col de Pontis.  Ja, hij is 

steil, maar de hobbelige afdaling is nog het zwaarste obstakel.  Gelukkig was daar in ’t rood voor 

gewaarschuwd.  

Nog een stukje ‘frans plat’ scheidt ons van “Le Centre Séolane”, een voormalige en gerenoveerde 

legerkazerne.  Het bolt beter dan verwacht en in het dorp Les Thuiles sta ik voor een dilemma.  Blijven 

meedraaien in dit leuke groepje of lossen en spieren losrijden tegen morgen.  Morgen is het een 

speciale dag; Super XXL.  Door te kiezen voor het laatste val ik alleen en vergis ik mij daardoor in de 

afslag naar Séolane  en fiets de forse helling naar het stedelijk zwembad.  Dit is geen losrijden meer, 

maar de “Belvédaire” beloont mij met een uniek zicht op de stad Barcelonnette dat gelegen is in de 

“Alpes du Sud” in het noorden van het departement “Alpes-de-Haute-Provence”.  Wie kan nog 

volgen? 
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* rechts-midden : oude stad (1231 -1870) 

* midden-links : Spaanse villawijk (1870 – 1930) 

* bovenaan-midden : bergketens – Le Chapeau de Gendarme (2982m) 

          – Le Pain de Sucre (2560m) 

* bovenaan links : Col de Fours (2400m) en skistation Le Sauze / Super Sauze 

* niet op de foto : rechts, de nieuw wijk (1950 heden) . 

 

Super XXL dag.  Luc geeft een briefing over zijn 2
e
 dag, en stelt meteen een paar varianten voor.  Ik 

heb de mijne al lang vastgelegd, want er steekt één col in die ik nog niet beklommen heb en in geen 

geval mag missen. 

In groep fietsen we, allen in dezelfde spiksplinternieuwe trui, klein Barcelona uit.  Luc gaat even 

voorop om de splitsing aan te wijzen van zijn ‘eyecatcher’ Pra-Loup met de Col d’Allos.  Zowat 1/3 

kiest net zoals ik meteen voor wat in het peloton de côte à l’os genoemd wordt.  Pra-Loup kan nog 

steeds op het eind van de rit, maar zal daar dan nog wel één grimpeur voor gemotiveerd zijn? 

De Col d’Allos wordt op reserve bedwongen, maar de afdaling pruttelt tegen wanneer die mij een 

lekke band bezorgt.  Trouwe strijdmakker Paxi schiet mij direct ter hulp, net als de camion met de 

buschauffeurs, gevolgd door de personenwagen van de sponsors die direct de voetpomp boven halen.  

Een profrenner krijgt nog zoveel assistentie niet.  Merci mannen, maar één zaak mogen jullie niet 

vergeten hé.  Handrem optrekken, wij zitten in de bergen ! 

Een grote fluorgele pijl maakt een eind aan mijn furieuze achtervolging.  Wij bevinden ons aan de voet 

van de Col des Champs.  Ik krijg een WIK-escorte tot de top.  Serge plaveit de weg voor mij, Bart 

blijft als een luitenant aan mijn zijde en Paxi volgt van dichtbij om zo nodig de vijzen van een zot op te 

rapen.  12km. verder is mijn 1000
ste

 verschillende col een feit. 

Enkele welgemeende felicitaties, een deugddoende bevoorrading en een enig mooie bochtige afdaling 

later staan we met knikkende knieën in Entraunes.  Bang?  Niet echt.  Beducht?  Zeer zeker.  Minstens 

een dozijn grimpeurs grijpt naar een energybar, een gelletje en zijn drinkbus.  Zouden zij ook weten 

welke kanjer ons wacht?  Ik ben hem nog niet vergeten toen we hem járen geleden met de groep 

“Herentals – l’Alpe d’Huez” tegen de tijd en voor punten op koersten.  Voor mij geen koers vandaag.  
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En van die jonge gasten die uiteraard wél koersen, krijgen er enkele een lesje in uithouding. 

’t is van den hond als het water van de Var ons (rechts) tegemoet stroomt. 

Entraunes!  Waarschuwing indachtig dat dit de laatste plaats is waar je water kan nemen, worden de 

drinkbussen ververst.  Met het vaste voornemen om de col ergens in twee te hakken klimt iedereen op 

eigen tempo verder tot ….. een gezellig terras van een restaurant haast iedereen van de weg lokt.  Nu 

nog de moed vinden om die weg verder te zetten. 

Van de bevoorrading op de top van de Cayolle herinner ik mij niets meer.  Maar die afdaling met de 

Gorges de Bachelard incluis, da’s regelrechte sightseeing.  De ene fotostop na de andere dringt zich 

op. 

Europassistence : Onze in de achterhoede verzeild geraakte Paxi ziet in het dorpje Uvernat een oud 

vrouwtje met haar kruiwagen vallen wanneer haar ‘godasses’ (sloefjes) onder haar voeten wegglijden.  

EHBO en klusjesdienst tegelijk om haar op te kalefateren en de kruiwagen opnieuw te vullen met die 

houtblokken, daar zijn grimpeurs ook goed in.  Mede door Paxi hebben de grimpeurs een goede beurt 

gemaakt. 

Na het avondeten trekken we net zoals gisteren het stadje in.  Barcelonatje of Klein Barcelona, als je 

wil, werd gesticht door de toenmalige graaf van Barcelona en de Provence, Raymond Bérenger V.  We 

schrijven 1231.  Dit zuiderse Alpenstadje creëerde een speciale band met Mexico.  Enkele inwoners 

besloten in 1821 om er met textiel,en zijde in het bijzonder, fortuin te maken.  Bij hun terugkeer lieten 

ze luxueuze villa’s en haciënda’s bouwen die er tot vandaag de sfeer bepalen.  Verschillende 

manifestaties en festiviteiten hebben een Latijs-Amerikaans karakter.  De grootste villa, gelegen in een 

klein park, is ingericht als museum en is tijdens de zomermaanden dagelijks geopend.  De 

verbroedering met Valle de Bravo uit Mexico om de historische en culturele banden opnieuw aan te 

halen hoeft dan ook geen verwondering. 

 

 

 

 



 4 

 

Isiezwaar?  Luc moet onze 3
e
 en laatste rit, een rit in lijn, voor iedereen toegankelijk houden en 

anderzijds moet het toch een uitdaging blijven.  Ik geloof dat bij hem de spanning te snijden is bij 

aanvang van zijn experiment. 

Hazewind Serge spoort ons, WIK-ers, aan om direct in te pakken en zo snel mogelijk te vertrekken.  

Geen idee hoeveel we voor de groep vertrekken.  Ik schat zo’n 15 minuten.  En file indienne en elkaar 

geregeld aflossend trekken we tot Jaussiers. 

’t Is van den hond als het water je tegemoet stroomt.  De grijs kleurende Ubaye sleurt in zijn val een 

pak steengruis mee.  Erosie wordt een algemeen probleem in de bergen, in het bijzonder nog aan de 

rotswanden. 

Jaussiers : Serge lonkt verlekkerd naar de Cime de la Bonette.  Gelukkig beseft hij dat je voor de reus 

van de Alpen haast een halve dag moet uittrekken. 

La Condamine-Châtelard : Serge wijst mij aan langs waar je naar de Col de Parpaillon (2640m) kunt 

trekken.  Nog niet van gehoord?  Ikke wel, maar wel nog niet beklommen.  Het schijnt een van de 

puurste en ruigste cols te zijn, nog straffer bier dan de Colle delle Finestre bv.  Weze gewaarschuwd, 

doe dit niet met de wegfiets, maar met de MTB of toch minstens met de cyclocross fiets.  Mijn passage 

zal voor 2018 zijn, maar dan wellicht vanuit Embrum.  

Les Gleizalles : Ik lonk watertandend rechts die D990 op richting Col de Larche en de Col de la 

Lombarde.  Maar die op het menu plaatsen, da’s ook niet realistisch.  Trouwens, de Lombarde is nog 

gesloten (noordkant hé). 

Col de Vars : Wij zijn nog niet ingehaald door de groep, ook niet door de voorwacht, maar de 

begeleiders staan al mooi op post met de bevoorrading. 

Guillestre : Serge en ik moeten wachten op Bart die zijn rugzak vergeten was.  Moeten wij ons 

daarom uit de naad fietsen om jou met je fiets, een Wilier Izoard, als eerste op die top te brengen Bart? 

Hier zou ik Risoul moeten zien liggen.  Van daaruit kan je ook naar die illustere Parpaillon. 

Intersection D902/D947 : De grimpeur pijl wijst naar links, maar Serge fietst rechtdoor richting Col 

d’Agnel.  “Serge, ik fiets die niet op!  Den Agnel is de zwaarste die ik ooit heb gedaan”.  Ik moet er 

wel aan toe voegen dat het dan wel langs de Italiaanse kant was. 

Tot Château Queyras fiets ik mee.  Serge keert van armoe binnen de kortste keren wel terug naar ….. 

   ▲Jaussiers    ▲ Waar ligt Risoul ?   ▲ Château Queyras. 

Voet Col d’Izoard : We zien enkele grimpeurs voor ons de col opfietsen.  Zal Bart het wel halen om 

als eerste boven te komen?  Niet dus, 2 jonge mannen zijn hem te snel af.  Isiezwaar den Izoard?  

Zeker, maar vooral ook mooi.  Ik kijk al uit naar de “Casse Deserte” waar Fausto Coppi en Louison 

Bobet nog steeds de plak zwaaien. 

Halfweg kappen we de col wel in twee beloven we elkaar.  Maar de begeleiders zijn ons voor met een 

supplementaire bevoorrading.  Fijn mannen, jullie weten wat fietsen betekent!  Nu gaat het in één ruk 

door naar het maanlandschap van de “Casse Deserte” en over een lichte afzink tot over de top de 

mooie afdaling in tot Briançon. 
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Briançon : Is op twee na de hoogste stad van Europa en is eeuwenlang van grote strategische 

betekenis geweest.  Voor Serge en mij is dit nog geen eindpunt.  Wij fietsen door langs de oude stad 

(Ville Haute 1321m), een toeristische trekpleister, die vestingen van Vauban.  Van deze maarschalk 

werd gezegd :”stad belegerd door Vauban, stad ingenomen; stad verdedigd door Vauban, stad 

oninneembaar”.  Hier geen grimpeurs te zien en ons zullen ze er ook niet zien want Serge heeft dit al 

bezocht.  Ikke niet, want met Herentals – l’Alpe d’Huez trokken we door naar de Col de Montgenèvre.  

Vandaag fietsen we naar de Col d’Echelle.  Wanneer Serge aan de rand van de stad de landkaart 

raadpleegt zakt de moed mij in de schoenen.  Wat zal ik die lekkere recovery missen, humm, vanille 

lekker écht lekker.  Het zijn nog 25km. tot de col!  Thuis had ik zijn profiel geraadpleegd; een aantal 

kms. vals plat met aan het eind 3 à 4 zware kms., meer was mij niet bijgebleven. 

’t Is van den hond als de wind zo stevig op de neus blaast; 

’t is van den hond als het grijs schuimend water van de Clarée je tegemoet stroomt; 

’t is leuk als de col aan percentages wint en zich niet zonder slag of stoot laat bedwingen; 

’t is leuk 1001 cols. 

Maar het moeilijkste moet nog komen; die quiz in de autobus. 

 

 ▲ Izoard : Casse Déserte     ▲ Briançon : Ville Haute 

 ▲ 1001       ▲ Groot respect. 

 

 

           Kris, 

           WIK Maarkedal. 


