
Blosom Heren A – fietsvakantie in de Alpen 

 

De Heren A organiseerden dit jaar hun fietsvakantie in de hoge Alpen. Met ambitie en vooral veel 

goesting vertoefde het moedige gezelschap (13 deelnemers) van 17 tot 23 juli in Allemont, een 

klein dorpje in de buurt van Bourg d’Oisans. Bijna dagelijks reed men de meest legendarische 

Alpencols op, maar woensdag 20 juli spande de kroon met het parcours van de Marmotte. 

Verslag door Bart Blockmans. 

 

DAG 3: COL DU GLANDON, TELEGRAPHE, GALIBIER, ALPE D'HUEZ  

 

Wekker om 6u15 vanmorgen, ontbijten om 6u30, vertrekkensklaar voor het hotel om 7u30. 

Jawel, geen gewone ochtend vandaag, maar de ochtend van de koninginnenrit. Vandaag 

zouden we de cycloklassieker 'La Marmotte' rijden, een tocht van 176 km en meer dan 5000 

hoogtemeters, waarbij achtereenvolgens de Col du Glandon, Col du Télégraphe, COl de Galibier 

en Alpe d'Huez beklommen worden. Na twee, voor sommigen drie dagen fietsen zouden we 

wellicht beter eerst een rustdag hebben genomen, maar de weersvoorspellingen voor de rest 

van de week zagen er niet al te fraai uit, en aangezien we zouden moeten klimmen tot op een 

hoogte van 2700 meter verkozen we La Marmotte bij 34 graden (!) boven de wat koelere maar 

natte variant. Voor Shake zou het de tweede keer in minder dan drie weken zijn dat hij deze 

helletocht ondernam, en hij was dan ook onze gids voor de dag.   

 

Uitgerekend op de avond voor onze koninginnenrit stonden er in La Douce Montagne frietjes op 

het menu. Sommigen hadden hier meer problemen mee dan anderen: Gerrit had al zes weken 

geen frieten meer gegeten ter voorbereiding op de Alpenvakantie, terwijl Marc - "een goed 

varken vreet alles" - er geen friet minder om zou eten. Overigens heb ik in deze verslagen nog 

maar weinig geschreven over onze avonden in La Douce Montagne: die zijn ook zeer de moeite 

waard, met onder andere de sappige en heel af en toe nogal schuine verhalen van meester-

verteller Marc (overigens blijken ook Karel en Shake goede verhalenvertellers), en de hilarische 

opmerkingen tussendoor van de anders veeleer zwijgzame Gerrit. Maar goed, mijn verslagen 

swingen zo al voldoende de pan uit, en bovendien geldt voor die avonden misschien nog meer 

dan voor het fietsen: je moet het meemaken om het te begrijpen :)   

 

Goed, La Marmotte dus. Niet iedereen zou vandaag mee vertrekken om 7u30. Bart C zou 

samen met Christine de Col de la Croix de Fer beklimmen, en Wim zou een snipperdag nemen, 

nadat hij de dag 

ervoor tijdens de 

klim naar Les 

Deux Alpes en de 

afdaling naar het 

hotel de man 

met de hamer 

was 

tegengekomen. 

Marc zou mee 

vertrekken op 

voorwaarde dat 

we niet "als nen 

hond achter ne 

pot sorcissen" de 

eerste col zouden 

opvliegen, en 

Hanne nam zich 

voor alleszins 



mee te rijden tot aan de voet van Alpe d'Huez (goed voor 4000 hoogtemeters) en daar te 

beslissen of ze daar nog een tweede keer naar boven zou klauteren. Dus met z'n tienen 

verzamelden we om 7u30 in de tuin van het hotel. Het was nog aangenaam fris op dat uur, 

maar lang zou dat niet blijven duren.  

 

De eerste beklimming van onze heldentocht lag op nauwelijks 5 kilometers van ons hotel, de 

Col du Glandon: 27 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5%. Goed 

wetende wat er nog komen zou ging niemand voluit in deze eerste beklimming, maar wellicht 

ging ik toch wat meer voluit dan de anderen want na goed een kilometer gaapte achter mij de 

leegte. 'Mer de noms' van A Perfect Circle werd de soundtrack van mijn beklimming: een 

schitterend album voor een adembenemende beklimming. De kilo- en hoogtemeters van de 

voorbije dagen deden zich duidelijk gevoelen, want mijn ketting bevond zich overwegend aan de 

linkerkant van mijn cassette, daar waar ze de dagen voordien voornamelijk de middelste 

tandwieltjes zwart had gemaakt. Hoewel het nog vroeg en relatief fris was zorgden de vele 

watervalletjes langs de weg voor welkome verkoeling. Ondertussen ondervond ik aan de lijve 

hoe misleidend een gemiddeld stijgingspercentage is voor een beklimming met een relatief 

vlakke aanloop en een afdaling in het midden. Tussen kilometer 6 en 10 klom het steeds 

tussen de 8 en 12%, maar de afdaling die erop volgde en die ons van de ene bergflank over een 

kabbelend riviertje naar de andere zou leiden deed de pijn onmiddellijk vergeten. Ware het niet 

'not done' om voet aan grond te zetten tijdens een beklimming, dan was ik op wel honderd 

plaatsen gestopt om het volledige geheugen van m'n camera vol te fotograferen. De eerste foto's 

nam ik echter pas op de 2000-meter hoge top van de beklimming, waar ik wat later vervoegd 

werd door Jonathan. Zij die Jonathan kennen weten dat hij nooit om een stunt verlegen zit, en 

hij besloot in afwachting van de rest nog even naar de nabijgelegen Col de la Croix de Fer te 

rijden, goed twee kilometer verderop. Een goed idee in het vooruitzicht van wat nog zou komen? 

Ik had er zo mijn bedenkingen bij, maar Jonathan is natuurlijk niet de eerste de beste.   

 

Tim vervolledigde het podium op de Col du 

Glandon, en na de obligate groepsfoto voor het 'Col 

du Glandon'-sein zetten we onze tocht verder. Marc, 

die nochtans een erg goede beklimming had 

gereden, besloot ons hier te verlaten en Christine 

en Bart C te vervoegen op de Col de la Croix de Fer 

(na eerst ook nog de Col du Mollard beklommen te 

hebben). De erg technische afdaling van de COl du 

Glandon - tijdens La Marmotte wordt de tijdsmeting 

hier de laatste edities stopgezet om dodelijk 

ongevallen zoals in het verleden te vermijden - werd 

grotendeels geleid door Hanne. Halverwege hielden 

we even halt voor een colaatje en voor het bijvullen 

van onze bidons, alvorens het lange stuk vals-plat 

richting de voet van de Col du Télégraphe aan te 

vangen. Het was ondertussen bakken en braden in 

de vallei, wat het broodnodige herstel aanzienlijk 

bemoeilijkte. Bovendien, zoals aangekondigd door 

Shake, leidt La Marmotte hier hoofdzakelijk over 

behoorlijke drukke wegen en in mijn verlangen dit 

tussenstuk zo snel mogelijk achter ons te hebben trapte ik mogelijks, zonder het zelf goed te 

beseffen, wat te hard door, waarvoor mijn excuses (gelukkig waren er Tim en Gerrit om de orde 

te herstellen).   

 

Eenmaal aangekomen aan de voet van de Col du Télégraphe (12 km, 8% gemiddeld) was het 

voor de meesten zaak om hun lege bidons aan te vullen, terwijl Jonathan het hazepad al koos 

en aan zijn beklimming begon. Ik trachtte hem te volgen maar zag na een halve kilometer het 

zinloze van mijn onderneming in. Zou dit dan de beklimming zijn die hij er vandaag uitgekozen 

heeft?, vroeg ik me af, niet wetende dat dit nog maar het begin van zijn indrukwekkend drieluik 

zou zijn. Hoewel Tim de beklimming van de Télégraphe een "zalige beklimming" vond (hij zette 



hier wellicht, ondanks zijn latere start, de snelste tijd van ons gezelschap neer) vond ik er niet 

zoveel aan: brede wegen met relatief veel verkeer, bomen die vanwege de hoogstaande zon geen 

schaduw boden maar wel het zicht op de vallei ontnamen, en temperaturen tot maar liefst 40 

graden. Op de top besloten we behalve een drankje ook een sandwish te bestellen. Een goede 

beslissing, want hoewel velen onder ons tot dan toe al zwaar hadden afgezien (de hitte, de hitte, 

de hitte... en 2500 hoogtemeters), leek iedereen er na de maaltijd opnieuw boven op te komen, 

en vol goede moed zetten we de afdaling naar het 200 meter lager gelegen dorpje Valloire in, 

daar waar de klim naar de Col du Galibier begint.   

 

In Valloire daalde de warmte opnieuw loodzwaar op ons neer, en het kale maanlandschap dat 

we zouden moeten doorkruisen op weg naar de Col du Galibier biedt geen enkele beschutting. 

Ook mentaal is de beklimming van de Col du Galibier zwaar: in het eerste gedeelte lijkt de weg 

relatief vlak terwijl het toch zoveel moeite kost om die trappers rond te draaien. Die vlakheid is 

natuurlijk slechts schijn: met een gemiddeld stijgingspercentage van 7.5% over een afstand van 

18 kilometer is de Galibier zwaar van begin tot eind, zonder genade (lees: zonder afdalingen of 

vlakke stukken waarop men kan recupereren). De laatste 6 kilometers klimmen bijzonder steil, 

met het zwaartepunt in de laatste kilometer, waar stroken van 14% overwonnen moeten 

worden. Ik begon aan de klim in Jonathan's wiel maar moest hem laten rijden na een kilometer 

of vijf, en vanaf dan zag ik hem steeds kleiner worden. Hoewel we naar een hoogte van ongeveer 

2700 meter klommen bleef het genadeloos warm op de flanken van de COl du Galibier, en af en 

toe had ik zin om van m'n fiets te 

springen en de bergwand op te klimmen 

tot daar waar het laatste restantje 

eeuwige sneeuw lag, om er m'n hoofd in 

te begraven - zelfs op de top was het nog 

25 graden, hoewel er een aangename 

bries stond. In het bijzonder Karel en 

Hanne hadden het zwaar te verduren 

tijdens hun beklimming, en beslisten 

wijslijk om onderweg even te stoppen om 

opnieuw op krachten te komen. 

Jonathan bereikte als eerste de top, 

gevolgd door, achtereenvolgens, mezelf, 

Tim, Gerrit, Johan en Boris. Gerrit en 

Boris vonden het toch wat fris op de top 

van de beklimming en daalden alvast af 

naar het eerstvolgende dorpje een kleine 10 km verder, waardoor ze even later de groepsfoto 

aan het 'Col du Galibier'-sein zouden missen.  

 

Na in voorgenoemd dorpje wat gedronken en onze bidons opnieuw gevuld te hebben, begonnen 

we aan de bijna 30 kilometer lange afdaling (grotendeels gelijk lopend met de afdaling vanaf de 

Col du Lautaret) naar de voet van de klim naar Alpe d'Huez. Het ging goed vooruit in die 

afdaling, die erg overzichtelijk was met enkele lekkere bijtrapstroken en een paar tunnels 

waarin het zaak was goed gegroepeerd te rijden en zij die verlichting mee hadden achteraan te 

laten rijden. In geen tijd waren we aan de voet van Alpe d'Huez, waar Hanne, die in de afdaling 

nochtans goed hersteld was, ons zou verlaten en haar weg naar het hotel alleen zou verder 

zetten (zo voltooide ze wat 'Le Marmotton' genoemd wordt). De rest maakte zich op voor de 

grote finale op Alpe d'Huez. Het was ondertussen - om 18u30 's avonds - wat bewolkt geworden 

en de zon brandde niet meer: oef! Jonathan zette meteen aan de voet van de beklimming stevig 

aan en sloeg een aanzienlijk gat op de rest. Ik reageerde wat laat, hield het gat een vijftal 

bochten constant, maar boog dan toch het hoofd - wat voor zin had het ook om aan te dringen? 

Jonathan is hors categorie, de beste klimmer van het gezelschap, en verdiende de eerste plaats. 

Hoewel ik de strijd om Alpe d'Huez had opgegeven, wachtte mij nog een lange strijd met mezelf 

om boven te geraken. Genieten in het afzien is iets wat de meeste wielrenners typeert, maar nu 

was er niet veel genieten meer aan: het was uitsluitend afzien, op mijn limiet, naar boven 

kruipen en zo snel mogelijk die klote-Marmotte achter de rug willen hebben. Eenmaal boven 

maakte ik meteen rechtsomkeert om de afdaling naar het hotel via de Pas de la Confession in 



te zetten. Op mijn terugweg zag ik nog dat Johan de strijd om de derde plaats gewonnen had 

van Tim en Gerrit, en dat ook Shake en Karel, ondanks twijfels aan de voet van Alpe d'Huez, de 

klim en daarmee de Marmotte zouden voltooien.  

 

Eén voor één dropen we de tuin van het hotel binnen en kregen we van Christine, Marc, Bart C 

en Wim een applausje. Onze zout-witte outfits en afgeleefde gezichtsuitdrukkingen konden op 

redelijk wat bewonderende blikken van de hotelbewoners in de tuin rekenen. Het avondmaal 

zou voor ons een uurtje later geserveerd worden - het was voorbij 20u toen de laatsten in het 

hotel aankwamen - en de frieten die als verrassing op tafel verschenen werden veel gretiger dan 

de avond voordien naar binnen gespeeld. Laat die rustdag nu maar komen!  

 

Statistieken van de dag: 190 km, 5300 hoogtemeters, 24.6 km/u gemiddeld. 

De capriolen van de ganse vakantieweek (inclusief foto’s) zijn dag per dag na te lezen op het 

Blosom-forum in de rubriek Algemeen > Blosom Alpenvakantie : het verslag 

 

 


