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Donderdag 21 mei 2009
Na een rustige rit met de camionette kwamen Filip en ik om kwart voor 7 aan
bij “Logies de Jeunes” in Carpentras. De hele nacht hadden we doorgereden,
om na goed 1100 km de jeugdherberg te bereiken in de verre Provence, meer
bepaald in het district Vaucluse. Eerlijk gezegd waren we blij dat we
aangekomen waren. Met de machtige Mont Ventoux in het vizier vielen de
laatste twijfels over de Ford Transit helemaal weg. De witte bestelwagen was
duidelijk nog niet ‘gerodeerd’ voor verre verplaatsingen. Bij 110 km/u trilde
de hele camionette als een uitbarstende vulkaan en brulde de motor als een
beer. Pas boven 120 raakte het beest getemd.
Jeroen en Pieter waren ook al aangekomen. We maakten kennis met de
directrice en het personeel van de Jeugdherberg. De nachtwaker bleek een
neef van de ex-wielrenner Eric Caritoux te zijn, een befaamd Frans klimmer
en wonende te Bédoin. Eric Caritoux heeft nog de Ronde van Spanje
gewonnen. Met z’n vieren maakten we voorbereidingen voor de aankomst
van de busreizigers. Klaarmaken van de kamers en zo. Een uurtje later was
daar ook hoofdsponsor Fabian met zijn gezin. Zij hadden de trip gedaan met
een gehuurde mobilhome. Pas om 11 uur arriveerde de touringcar. Een stuk
later dan verwacht, maar dat was te wijten aan panne. Een lekkende
benzineleiding die moest ingekort worden. Het moet een stresserende nacht
geweest zijn voor Luc. Door de vertraging werden de plannen wat aangepast.
Om 12u werd het lunchpakket verorberd en een half uur later de rit naar
Vaison-la-Romaine aangevat. Goed voor een tocht van 75km. Ik geef
iedereen een wegwijzer met het parcours van vandaag. Tijdens de lunch wijst
Franck Van Acker er mij op dat we niet via Caromb kunnen, aangezien de
weg er naartoe open ligt. Dat had hij gezien vanuit de bus. Heel opmerkzaam
van Frank. We zijn hem er zeer drankbaar voor. Ik pleeg snel overleg met Luc

en conciërge Madame Blanc. Ze weet ons een geschikte alternatieve route aan
te prijzen. Wel even stressen, zo een kwartier voor de start van de rit. Even
achter ons kijken… Amai, wat een groep. Zo goed als iedereen heeft besloten
om mee te rijden, ondanks de lastige busreis van de voorbije nacht. Iets wat
te weinig beenruimte in de touringcar, hoorden we één van de 48 fietsers
zeggen. Via Beaumes-de-Venise en Lafare gaat het naar Suzette. Het ruikt
naar kervel als we voorbij de wijngaarden rijden. Een geur die me meermaals
in de neusgaten kruipt bij het laveren langs druivenranken. Ook zien we
lavendelvelden die jammer genoeg nog niet in bloei staan. Naar het schijnt
nog enkele maanden te vroeg. Opvallend zijn de vele kerselaren langs de kant
van de weg. Krieken, roepen de dames achter me. Wat er ook van zei, het zijn
rode bolletjes aan een steeltje. Zuur zouden ze toch zijn, want ze zagen er niet
echt rijp uit (de kersen!). Ondertussen zaten de Vlaamse Grimpeurs in het
natuurpark “Les Dentelles de Montmirail”. Die “Dentelles” blijken grillig
scherpe rotsen te zijn. Even verder mogen we voor het eerst de klimbenen
testen. We starten aan de voet van de Col de Suzette, goed voor 4km
klauteren. Met de camionette en volgauto in de wielen. Iemand van ons
gezelschap had een zware nacht beleefd, en moest afstappen. Wie het nu al
moeilijk had, mocht zich zorgen maken wat betreft de Mont Ventoux. Boven
op de col werd op iedereen gewacht. Even afdalen en terug omhoog de Col de
la Chaine op. Mijn “chaine” kreunt onder het klimmen. Maar 2 km lang en
er wordt beslist om te wachten aan het kruispunt met de D938. Luc en ik
geven instructies dat iedereen de eerste straat links moet inslaan. Wat denk je,
toch waren er wielertoeristen die er lustig voorbij vlamden. In Entrechaux
fietsen we voorbij een indrukwekkende burchtruïne. Mooi zoals het op ons
plannetje staat. Iedere deelnemer heeft een plastic hoesje gekregen met een
kaartje, routebeschrijving, hoogteprofiel en “prestigekaart”. Deze laatste is
voor morgen. In principe kan niemand verkeerd rijden. Even later arriveren
we in Vaison-la-Romaine. Daar werden we anderhalf uur losgelaten om de
stad te verkennen. Of de terrasjes. Ik voelde de vermoeidheid na een nachtje
met de bestelwagen in mijn lijf kruipen. Even discussie over hoe we Vaisonla-Romaine uit zouden geraken, maar Luc loste dat voortreffelijk op. Er
lagen nog 33 km voor de boeg. Als we even de hoofdweg verlieten, ging het
meteen omhoog, het massief van Les Dentelles in. Zalig de armen van geest
die denken dat je in de Provence enkel de Mont Ventoux hebt en de rest er

rond allemaal vlak is. Lekker moe bereikten we terug Carpentras. Fransen
houden niet echt rekening met wielertoeristen. Dat hebben we meermaals
mogen ondervinden. Soms denken ze dat je het verlengde van het trottoir
bent en draaien ze voor je neus gewoon de weg op. Na de spaghetti dook
iedereen snel het bed in om wat te bekomen. Veel ambiance was er niet meer
die avond. Je kunt dan ook maar half slapen op een bus.

22 & 23 mei 2009
Vandaag is het de grote dag! Aan het ontbijt is er ogenschijnlijk niets aan de
hand. Eigenlijk is er niemand zenuwachtig. Iedereen zit er kalm bij. Voor de
goede gang van zaken ga ik even verkennen zodat we zonder misrijden
Carpentras kunnen verlaten.
Het ontbijt is typisch Frans. Wat confituur en honing en dat was het dan.
Even bekruipt me het gevoel dat ik met dit in m’n maag de Mont Ventoux
niet zal op geraken. Toch nog snel even een bord ontbijtgranen
binnenlepelen. Wat me meer zorgen baart is de kramp die ik voelde
opkomen in m’n rechterbeen bij het wakker worden. Een paar jaar terug
heeft m’n schoonbroer, die kinesist is, me leren stretchen en dat helpt
wonderwel. Voorlopig…
Nog even de bidons vullen of de bandjes oppompen. We verzamelen voor een
groepsfoto aan het “monument” en dan zijn we weg. Met 48 man. Zowat
iedereen heeft z’n geelzwarte trui aan van de Vlaamse Grimpeur. De mijne
spant wat en dat is niet gelegen aan m’n vetrolletjes maar ik heb de tricot
gewoon iets te klein gekocht.
De weg naar de Mont Ventoux vinden is niet echt een probleem. Deze
magische berg zie je al blinken wanneer je Carpentras uitgereden bent. Als de
weg even van de Ventoux wegdraait, komt er meteen reactie uit het peloton.
“Zeg, de Mont Ventoux ligt daar, hé!”, en zo van die dingen. Wel grappig.
Het zicht op de kale berg doet je verlangen en boezemt je tegelijkertijd angst
in. De beentjes worden gecheckt als het al maar een paar honderd meter stijgt.
Op een gezapig tempo komen we aan in Bédoin, de startplaats voor de eerste
klim naar de hemel. Of de hel, want wat komt zal verschrikkelijk zijn. De
groep stopt aan een klein pleintje om drankbussen te kunnen vullen,

energierepen op zak te steken of overbodige ballast zoals rugzakken en
valhelmen in de camionette te deponeren. Ik sta er al lang tot ik besef dat
niemand hier het startschot zal geven voor de beklimming van de Mont
Ventoux. Achteraf heb ik me laten vertellen dat er een goudkleurige streep
lag die de voet van de Ventoux aanduidt.
De eerste 5 kilometer verlopen aan een licht stijgingspercentage (4 à 5%) en
dat ligt me wel. Al snel haal ik een tiental Vlaamse Grimpeurkes in. De
Ventoux maakt nog niet echt indruk op mij. Ik besef wel dat ik iets te snel
gestart ben maar het gevoel is fantastisch. In Les Bruns komt er een wat
oudere reisgenoot naast mij rijden. We praten even over wat er volgt en hij
weet me te vertellen dat in Saint-Estève (even verderop) de klim pas echt
begint met een steile kilometer. Hij versnelt en verdwijnt uit mijn
gezichtsveld in een bocht naar links. Ik draai even later ook die bocht in en
wordt overweldigd door wat ik zie. Een stenen muur langs beide zijden van
de weg, huizen erbovenop en een bordje met “St.-Estève”. Dit ken ik van op
de televisie! Het voelt alsof ik tussen de renners naar boven rij. M’n nekharen
gaan overeind staan. Woaw, dit is geweldig! Met flink wat overmoed probeer
ik naar de man in de verte te rijden, de wielertoerist die me even te voren
voorbij was gegaan. In de volgende bocht begin ik weer tot m’n zinnen te
komen en neem ik gas terug. De weg leidt me nu tussen de bomen naar
omhoog. De zon schijnt en het begint aardig warm te worden. De rits van
mijn truitje gaat volledig open. Het zweet parelt op m’n voorhoofd en
druppelt van m’n wangen af. Af en toe neem ik een teug van één van mijn
drinkbussen. In de grote zit kraantjeswater en in de andere sportdrank. Op
het asfalt staan namen gekliederd van renners en ijzersterke wielertoeristen
die voor mij de kale berg hebben proberen te bedwingen.
Het enige wat ik nu probeer te bedwingen is de drang om af te stappen.
Iedere spiervezel in mijn benen kraakt, klaar om te knappen onder het
gestamp op mijn pedalen. Vlaamse Grimpeurs die ik in het minder steile
gedeelte ingehaald heb, gaan me nu voorbij. Hetzelfde doe ik met 2 koppels
uit een Merelbeekse wielertoeristenclub. Hun familieleden en vrienden
moedigen ze aan langs de kant van de weg. Als ze mijn truitje zien, krijg ik
ook een spreekwoordelijk schouderklopje. Het doet deugd en laat energie
naar de kuiten vloeien. De Merelbekenaars zijn niet de enige Vlamingen op
deze verschrikkelijke knuist. Ik zie wielertricots uit gemeenten gelegen aan

de kust tot aan de Maas. Op de Mont Ventoux wordt duidelijk Nederlands
gesproken. Af en toe rijdt ook de volgwagen langs om bidons en energierepen
aan te reiken.
Het enige waar ik nog aan denk is Chalet Reynard. De kilometers schuiven
tergend traag onder mijn wielen voorbij. Ieder stuk asfalt van enkele
honderden meters lang is een geseling voor geest en lichaam. In iedere bocht
schuilt de hoop dat de weg minder steil wordt, om dan vast te stellen dat het
even erg blijft. Het bos langs de straat raakt al aardig uitgedund. Dat
betekent dat de bomengrens bijna bereikt is en dus ook Chalet Reynard! Aan
kilometer 14 passeert me nog iemand van onze groep. We houden even in en
ik sla de inhoud van m’n laatste drinkbus achterover. We zijn er namelijk van
overtuigd dat de volgwagen ons aan Chalet Reynard zal bevoorraden. Even
later trekt mijn tijdelijke gezel zijn stalen ros terug op gang en klim ik weer
op m’n eentje. Dan zie ik opeens een gigantische bocht naar links met een
groot parkeerterrein. In een flits besef ik dat dit Chalet Reynard is! Even
zoeken naar de volgwagen maar ik vind hem niet. Later heb ik gehoord dat ze
al naar de top vertrokken waren om iemand op te halen die geen zin had om
af te dalen. Allé, dat mocht hij niet van zijn ouders. Aan de Chalet ben ik op
een hoogte van 1419m. Dat geeft mijn fiets-GPS aan. Het landschap
verandert nu heel snel. De omgeving ligt bezaaid met lichtgrijze stenen, met
af en toe een verdwaalde spar ertussen. De wegrand wordt gemarkeerd met
geelzwarte paaltjes. Deze zijn er gezet om ’s winters de weg te kunnen zien als
deze ondergesneeuwd ligt. Eenmaal de gigantische bocht door verschijnt er
een bord langs de kant van de weg dat aangeeft dat er nog 6 km klimwerk
voor de boeg ligt, met de eerstvolgende kilometer aan 7,1%. De zon was al
verdwenen maar ineens krijg ik een verkoelende regenbui over mij heen. Het
voelt heel verkwikkend aan. De krachten keren terug in mijn benen. Ik vind
het bijna jammer dat de grijze wolken voorbij trekken. Ze blijven wel voor de
rest van de klim schuin voor mij naast de berg hangen. Het is alsof de Mont
Ventoux de regenwolken aantrekt als een magneet. Fascinerend. Ik begin de
verhalen te begrijpen die getuigen over zonneschijn in het dal en stortvlagen
rond de kruin. Er heersen hier blijkbaar speciale klimatologische
omstandigheden. Over de top gesproken: die zie je nu duidelijk liggen, met
nog 5 km voor de boeg. Af en toe speelt het observatorium verstoppertje als
de weg naar rechts afbuigt. Het asfalt zwenkt weg en loopt even later weer

recht naar de top toe. De beklimming wordt terug steiler met stukken aan
10%. De ketting wordt achteraan teruggelegd op een groter blad. In de verte
zie ik een geel stipje opduiken. Een Vlaamse Grimpeur die ik langzaam terug
aan het inhalen ben. Maar dan wel hééél langzaam. In de haarspeldbochten
liggen nog flinke pakken sneeuw.
Nog 3 kilometer klimmen. De pijn in de benen voel ik al niet meer. In mijn
hoofd begin ik een zekere roes te voelen. Tot voordien was ik me bewust van
alles wat zich in mijn lichaam en er rond afspeelde. De observatietoren werkt
als een magneet die me onverbiddelijk naar zich toetrekt. Het
herdenkingsmonument voor Tom Simpson wordt voorbijgereden zonder dat
ik er erg in heb. Een fotograaf van Sport-photo legt me op de gevoelige plaat
vast. Ik trek mijn gezicht in een goede plooi want dit kon er wel eentje
worden voor het nageslacht. Het kiekje aan de muur waar opa later ronduit
over kan vertellen aan de kleinkinderen.
De top ligt nu voor het grijpen maar de Mont Ventoux is onverbiddelijk tot
het einde. Elke morzel asfalt glijdt tergend traag onder de dunne bandjes
door. Dan zie ik Fabian me in een bocht filmen en weet ik dat ik er bijna ben.
Een aankomststreep interesseert me niet meer, ik zoek de camionette maar
kan ze niet vinden. De afdaling wordt al ingezet maar niets te bespeuren. Dat
is wel niet logisch. Ik keer om en zie dat er nog een plateau ligt boven de weg
die ik was ingeslagen. Ik omgekeerde richting kom ik tot bij de camionette.
Langzaam dringt het tot me door dat ik het gehaald heb! Het eerste wat ik
doe is eten en drinken halen. Ik kijk op m’n Polar en zie dat ik in 1h55 boven
ben geraakt. De snelste heeft er 1h32 over gedaan. Een sterk staaltje.
Het uitzicht is fantastisch. Tientallen wielertoeristen slingeren zich naar
boven over een donkergrijs lint. Het medeleven is groot. De één na de ander
in geelzwarte koerstrui verschijnt in de vele bochten en lange rechte stroken,
om na geruime tijd op de kruin van de Kale Berg de remmen dicht te knijpen.
Het is niet snikheet op de toch, we lezen een aangename 18°C op de
fietscomputer van Luc. Toch heeft bijna iedereen iets warmers aangetrokken.
De afkoeling begint dan ook éénmaal je afgestapt bent. Het laatste zweet
verdampt en ik vraag me af of de mist die soms rond de top hangt geen
vernevelde klimmerstranspiratie is. Het begint erg druk te worden op het
parkeerplaatsje en als gadgetfreak besluit ik om even te gaan kijken wat ze in
het winkeltje hebben. Hier kan je je hartje wel ophalen. Ik neem wat

sleutelhangers en zo’n overbekend witgeel kilometerpaaltje mee in het klein.
Ondertussen is Marnix ook aangekomen. Ik vraag of we samen de afdaling
naar Malaucène kunnen inzetten, want ik sta er ondertussen al drie kwartier.
Het is met al die auto’s nog niet eenvoudig om van de top af te geraken. Het
gaat meteen sterk bergafwaarts en we laveren eerst voorzichtig het verkeer
door. Marnix stort zich naar beneden, ik volg in het wiel. Aan Mont Serein
(1428m) gaat het in een grote brede bocht naar links. Het is wat te vergelijken
met Chalet Reynard. Als je in de klim aan dit punt bent, begint het
maanlandschap. Of zoals in ons geval beginnen er wat meer bomen op te
duiken. Na 2/3 van de afdaling komen we al Vlaamse Grimpeurs tegen die
vanuit Malaucène voor de 2de maal de top van de Mont Ventoux proberen te
bereiken. In het stadje aan de voet houden Marnix en ik halt en worden
geconfronteerd met een Belgische toeriste die ons op een spottend toontje
begint uit te vragen. Ondertussen zoeken we 2 zitplaatsen op een terrasje.
Maar alles zit vol. Na een kwartiertje is het ons beu en beslissen we om terug
te gaan klimmen. Weg van al die mekkerende huisvrouwen die maar al te
graag lachen met arme wielertoeristen. De eerste kilometer is meteen erg
steil en de krampen overweldigen mijn kuiten. Als het zo doorgaat ben ik een
wrak als ik boven ben. Dat heb ik er niet voor over en het doel is nu éénmaal
al bereikt. De hoofdvogel is afgeschoten. Ik informeer Marnix dat ik
terugkeer naar de jeugdherberg. Langs de D938 daal ik af richting
Carpentras en zie ik in een gehuchtje met de naam Le Barroux een mooi
kasteel opduiken, gelegen op een heuveltje. De burcht bekoort me en ik
besluit een ommetje te maken en er naartoe te rijden. In de reeds
ondraaglijke hitte stuur ik m’n stalen ros de korte, sterk stijgende weg op. De
pijnscheuten in m’n onderbenen worden genegeerd. Een echtpaar en 2
dochtertjes bezoeken eveneens het kasteel, dat toch al betere tijden gekend
heeft. In een rotvaart (in de negatieve betekenis) zet ik m’n weg verder naar
Carpentras. In een supermarkt sla ik wat voorraden in voor de volgende dag
en de terugweg naar België.
Bij aankomst in de jeugdherberg zie ik dat Marnix er ook al is. Hij heeft na 5
km de beklimming gestaakt vanwege de hoge temperaturen. Samen zoeken
we na het douchen met de fiets een terrasje op in de stad. We komen terecht
in een jongerencafé waar de plaatselijke jeugd met plezier plaats ruimt voor
ons. Even later ook voor andere Grimpeurs die zich bij ons komen zetten.

Hebben de jongeren van Carpentras respect of schrik voor ons? We weten het
niet goed. Het is in ieder geval een fantastische dag geworden. Iedereen keert
terug met een ander verhaal. De meesten hebben de Mont Ventoux één of
twee keer beklommen. Vijf mensen van ons gezelschap hebben de mythische
berg maar liefst 3 maal bedwongen. Zowel vanuit Bédoin, Malaucène als
Sault. Een rit van 184 km met 4800 hoogtemeters. ’s Avonds is iedereen erg
vermoeid. Vermoeid maar blij. De ultieme strijd waar iedereen zich
maandenlang op heeft voorbereid is dan ook met succes gestreden. De
calvarietocht met glorie beëindigd.
Op zaterdag staat in helse temperaturen (36°C) een tocht naar Sault op het
programma met terugkeer langs de magnifieke Gorges de la Nesque. 48
trotse Vlaamse Grimpeurs zitten nog na te genieten van hun exploot van de
dag voordien. Tijdens het puffen op de fiets wordt er beseft in wat voor ideale
weersomstandigheden de 1-, 2- of 3-voudige beklimming van de Mont
Ventoux is kunnen gebeuren. Enkelen moeten vanwege de hitte de rit staken.
Na het avondeten in Provinciaalse stijl wordt er afgesloten met een quiz. De
laatsten zoeken een eind in de nacht de wol op.

Wouter

