
 

Reisverslag RCT EU-Trip Tour de France door Piet Bouwens: 
 
De vijfde editie van de RockCity Travel tour was geïnspireerd op de 
Tour de France van 2016. Een rondje Frankrijk met een uitwijk naar 
Spanje via de Pyreneeën. Veel beroemde bergpassen werden 
vrijwel identiek gereden, maar andere delen volgden wel dezelfde 
lijn, maar via andere routes die voor motorrijden en het ontdekken 
van Frankrijks interessante plekken meer geschikt waren. Dat 
waren veelal ook routes waar je beslist geen peloton fietsers 
overheen kon sturen.  
 

De officiële vertrekplaats was Meerkerk, maar meer dan de helft 
van de deelnemers had ervoor gekozen om de bijna 700 km 
tellende rit in twee dagen te rijden. Deze eerste rit naar Le Havre 
was ook bedoeld om kilometers te maken om direct terecht te 
komen in een streek die niets meer weg heeft van onze gebruikelijke weekend bestemmingen. Op deze route was 
opvallen veel graan te zien. Kilometers lang, zover het oog reikt één golvende graanmassa. Het is mij nog steeds niet 
duidelijk wat ze daar mee doen. Stokbrood voor 65 miljoen Fransen OK, maar de Vogezen staat ook al vol met graan. 
Calvados, waarvoor veel reclame langs de weg stond wordt uit appelcider gestookt en aan Pastis een ander populair 
Frans drankje komt ook al geen graan te pas. 

We vervolgen onze route via Normandië naar Mont Saint-Michel onder in Bretagne . Op 
deze route langs de kust opvallend veel majestueuze villa’s in goede staat die nog niet zijn 
omgebouwd tot hotel of kantoorcomplex. Waarom is de kust eigenlijk zo aantrekkelijk? Het 
ruikt er naar vis, er ligt altijd zand op je stoep, je houdt geen paraplu heel en je auto roest er 
gewoon weg. Je ziet er natuurlijk wel altijd de zon ondergaan als het mooi weer is. In 
Normandië bezoeken we tijdens de koffiepauze de diverse bezienswaardigheden rond de 
operatie Overlord op D-day. Alle bezienswaardigheden ten 
spijt is een bezoek aan het Normandy American Cemetry 
and Memorial met zijn ruim 9000 graven het meest 
indrukwekkend en confronterend. Verder rijden we ook 
door heel veel kleine dorpjes en daar is het langzaam rijden 

wegens de vele verkeersdrempels. Ergens valt mij op dat er twee zebrapaden vlak 
naast elkaar liggen met ongeveer 4 meter tussenruimte. Omdat Ik even moet 
stoppen zie ik dat een van de zebrapaden precies voor een medisch 
consultatiebureau uitkomt en mij is onmiddellijk duidelijk welk dorpsdrama zich 
heeft afgespeeld. De lokale ambtenaar belast met wegmarkering heeft een zebrapad 
aan laten leggen op de voor hem meest geëigende plek rekening houdend met de 
lokale regels. Dat is ruim naast de ingang van het consultatiebureau. De vrouw van 
de burgemeester komt langs met de kinderwagen………….. bij de lokale boerinnen- of 
huisvrouwenbond wordt even een portie democratie gecreëerd en het tweede 
zebrapad ligt er, pal voor het consultatiebureau. Waarom dat eerste zebrapad niet wordt weggehaald? Voor Fransen 
zou het dan geldverspilling zijn geweest.  

Ik arriveer wat vroeg op mijn bestemming en besluit alvast het eiland Mont 
Sant Miguel te bezoeken. Dit eiland aan de kust was vroeger alleen bij 
laagwater te bereiken, maar is nu uitsluitend toegankelijk via een brug. De 
toegangsweg tot de brug is afgesloten met een slagboom. Bezoekers kunnen 
met een pendelbus of een paardentram het eiland bezoeken, maar voor de 
enkeling die het ervoor over heeft om een half uur heen en een half uur terug 
te voet te gaan is er naast de slagboom een vrije doorgang. Wegens het 
ontbreken van een duidelijk verbod tuf ik op mijn gemakje door de 
voetgangersopening naar het eiland. Onderweg wordt ik wel verbaasd 
aangestaard door de menners van de paardentrams. Op het eiland parkeer ik 

mijn motor, maar wordt direct al gespot en benaderd door de lokale hermandad. De jongeman -duidelijk de hoogste 
in rang van het gemengde duo- spreekt mij in het Frans duidelijk bestraffend aan, maar voor mij is het niet duidelijk 
(alhoewel ik wel vermoed) wat hij te zeggen heeft. Ik vraag dus beleefd of hij ook Engels spreekt. “Non” zegt hij 
stuurs, waarop zijn vrouwelijke collega onmiddellijk in haar beste schoolengels de leiding overneemt en mij 



vriendelijk uitlegt dat de toegang uitsluitend is toegestaan voor geautoriseerde voertuigen. Hij kijkt beteuterd toe en 
ik niet opgewassen tegen zoveel charme, bedank haar vriendelijk en start de motor voor de terugtocht. Toch even 
op dat mooie stukje Frankrijk geweest. Mijn medereizigers konden het eiland de volgende morgen slechts van een 
afstand bewonderen, want het koste teveel tijd om het echt te bezoeken. De reis gaat verder richting Blois. We 
verdwijnen van de kust en gaan het  binnenland in. Het is 
prachtig zomers weer. Je kunt de zomer gewoon ruiken. 
Beurtelings bloemen, gemaaid gras en wederom veel graan. 
Jammer dat je je ogen niet dicht kunt houden op de motor. 
Anders zou je gewoon kunnen ruiken waar je rijdt. Bij een 
hulpactie aan een van de deelnemers legt iemand zijn telefoon 
even terzijde. Bij vertrek denkt hij daar niet aan en eerst ruim 
een uur later ontdekt hij dat hij dat ding niet meer heeft. Met 
behulp van de functie “Zoek mijn iPhone” kan hij zien dat hij 
achtergebleven is op de plaats van assistentie. Helaas zijn onze 
smartphones nog niet zo slim dat je ze kunt vertellen waar jij zit 
en vervolgens het apparaat naar je toe kunt laten teleporteren. 
Dat wordt dus terugrijden. De telefoon blijkt te zijn gevonden 
door een wegwerker die daar met een shovel aan de gang is. Gelukkig had hij hem nog niet met zijn shovel 
weggewerkt, want dat is wat wegwerkers gewoonlijk doen. Het getroffen groepje deelnemers kwam natuurlijk laat 
voor het avondeten. Dat werd dus ook snel even weggewerkt, want je wilt je natuurlijk aansluiten bij de rest die al 
onder het genot van al dan niet alcoholische versnaperingen de dag aan het evalueren is. We rijden vrijwel altijd 
dezelfde route, maar doen dat in groepjes van 2 tot 5 motoren. Ieder groepje beleeft de tocht op zijn eigen wijze en 
wil dat natuurlijk met de andere delen. En niet iedereen maakt hetzelfde mee. Gelukkig was het maar één eenzame 
filmende deelnemer die tot zijn schrik een drietal wilde paarden als tegenliggers op zich af zag stormen. Zijn filmpje 
laat zien dat alles nog goed ging wanneer 1 van de paarden rakelings passeerden. Had er ook een hartfilmpje 
meegedraaid, dan hadden we daarop kunnen aflezen hoe het eruit ziet als het hart je bijkans in de keel schiet. 

De volgende dag stappen we weer op de motor 
richting Chateau de Chambord. Dit kasteel is het 
grootste en waarschijnlijk beroemdste kasteel aan 
de Loire. Het werd door Koning Frans I gebouwd 
als jachtkasteel en werd gebruikt voor feestjes en 
jachtpartijen. Ondanks de 440 kamers is het 
kasteel vrijwel nooit permanent bewoond 
geweest. Het lag volledig buiten de bewoonde 

wereld en in de winter was het niet warm te stoken ondanks de 385 vuurplaatsen. In de loop der eeuwen ging het 
dan ook van hand tot hand, verviel het en werd het weer opgebouwd. Na 1945 heeft een grootscheepse restauratie 
Chambord veel van zijn oorspronkelijke karakter teruggegeven.  
De temperatuur is inmiddels opgelopen tot boven de 30 graden en twee 
deelnemers melden black-out verschijnselen. Iedereen wordt dus dringend 
geadviseerd om veel te drinken en wat vaker te rusten. Ook de Franse 
wegen beginnen het te begeven. Op sommige plaatsen ligt gesmolten teer. 
Dat is bepaald niet prettig rijden en je motor wordt er ook niet mooier op. 
We zakken verder af naar Lourdes. We komen nu in de wijnstreek en 

dientengevolge ook in meer heuvelachtig 
gebied. Daar vind je ook het ene chateau 
na het andere. Nu ben ik zelf een liefhebber van vooral rode wijn. Daarnaast kom ik 
geregeld in wijnlanden als Italië, Slovenië en Spanje, Als ik daar een glas wijn bestel 
betaal ik daarvoor 80 cent tot € 1,10. In Frankrijk moet ik tussen 3 en 4 euro 
neertellen voor een glaasje. Met zulke prijzen kun je er als wijnboer natuurlijk wel 
een chateau op nahouden. Naast wijn zien we ook veel zonnebloemen, Je kunt aan 
hun kopjes zien waar de zon staat.  
Inmiddels tellen we de 6e dag en beginnen we aan het “echte” werk, klimmen, 
afdalen en bochtjes draaien, liefst met haarspelden van bijna 180°. Dit is een van de 
standaard routes in de verschillende versies van de Tour de France. We beginnen 
met de Col d’ Aspin (1489 mtr). Het is wennen om de goede cadans te vinden, maar 
oefening baart kunst en dan wordt het vanzelf een klein kunstje. Ook de afdaling is 
weer even wennen, maar dan zitten we toch weer stevig in het zadel. Op naar de 



Col du Tourmalet (2151 mtr). We zijn daar beslist niet de enige. 
We komen tientallen fietsers tegen die zich moeizaam omhoog 
hijsen. Je denkt: dat zijn tenminste echte helden en voelt je 
eigenlijk een beetje beschaamd als je ze voorbij tuft. OK, wij 
hebben het ook niet gemakkelijk, want het valt soms echt niet 
mee om je Harley netjes binnen de lijntjes te houden en Oh wé 
als je te langzaam gaat of zelfs stil komt te staan. Maar we be-
reiken zonder problemen de top. Het is daar gelukkig een stuk 
frisser dan in de dalen waar het nog steevast boven de 30° C is. 
Foto’s maken van het prachtige vergezicht en natuurlijk van 
elkaar onder het bord dat bewijst dat we daar werkelijk waren. 
Lunchen: De een doet dat met een bij een supermarkt of lokale 
grootgrutter gekocht stokbrood en wat beleg, dat langs de weg 
wordt opgepeuzeld; anderen gaan voor een dagmenu van 

meestal zo’n €12,= waarbij je lekker even in een eetgelegenheid kunt ontspannen. De laatste uitdaging is de Col d’ 
Aubisque. Alhoewel we in kleine groepjes rijden staan we toch regelmatig met elkaar in verbinding d.m.v. een 
Whatsapp groepsbericht. We krijgen door dat deze laatste Col is afgesloten en dat we met een omweg van 40 km via 
de Col de Couraduque alsnog daar naar de top kunnen. Maar dan blijkt er vanaf die Col slechts een grindpad naar 
beneden te lopen. Omdat de ervaring leert dat de Fransen het vaak niet 
zo nauw nemen met de wegafsluitingen en dat je er eigenlijk gewoon 
door kunt omdat de werkzaamheden nog niet zijn begonnen of het 
waarschuwingsbord nog niet is weggehaald, tuffen we dus gewoon maar 
even door om de werkelijkheid met eigen ogen te aanschouwen. Maar 
inderdaad potdicht met daarbij de belofte dat de doorgang om 18:00 
weer open gaat. Stukje naar beneden op zoek naar een alternatieve 
mogelijkheid. Een bord verwijst naar een parapente startplaats. Bij deze 
sport start je altijd zo hoog mogelijk van een berg, dus maar eens even 
kijken. De richting van de weg ligt ongeveer parallel aan de 
oorspronkelijk geplande route, wie weet komen we zo mooi om de 
afsluiting heen. Mis dus, de weg is een alternatieve opgang naar diezelfde Col du Couraduque, maar dat stond niet 
op dat bordje. Langs dat 4 km lange grindpad naar beneden gaat het niet worden. Dan het alternatieve advies maar 
opvolgen: Terug naar Lourdes en van daaruit rechtstreeks naar het hotel. Maar mijn routeplanner stuurde mij in 
Lourdes aangekomen steevast via de afgesloten Col d’ Aubisque. Dan maar naar een Frans toeristenbureau en ik had 
geluk. Niet alleen een charmante medewerkster, maar ze sprak ook nog perfect Engels. Ouderwets kaartje erbij. Hier 
zitten we. Daar moet je naartoe. Route-tje geschilderd en gaan met die banaan. Veel te laat aangekomen, maar we 
zaten inmiddels in een Spaans hotel en in Spanje wordt het op zijn vroegst om 20:30 eten, dus toch nog op tijd. 

Eigenlijk is dit hotel een luxe kuuroord met uitgebreide Spa faciliteiten. 
Duidelijk een stuk luxueuzer dan de Franse accommodaties waar we de 
voorgaande dagen waren ondergebracht. Het is niet altijd duidelijk waarom 
binnen eenzelfde prijssegment de kwaliteitsverschillen zo uiteen lopen. Dit 
kwam in ieder geval goed uit want we bleven hier twee nachten. Die extra 
dag aan de Spaanse kant van de Pyreneeën bij het plaatsje Panticosa werd 
door een aantal deelnemers als ontspanningsdag gebruikt. Zij genoten van 
de luxe en de rust of maakte een wandeling in de omgeving. De rest begon 
met een tocht naar de Anso vallei die bekend is om zijn gieren. Het is een 
veelvuldig gebruikte broedplaats van de Lammergier, de Aasgier en de Vale 

Gier. Deze vogelsoorten komen meestal rond 11:00 – 11:30 tevoorschijn om eten te zoeken voor hun jongen. Rond 
die tijd heeft de zon de hellingen zodanig verwarmd dat deze grote roof-
vogels met een spanwijdte tot ruim 2,5 meter moeiteloos urenlang zonder 
een vleugelslag in thermiekbellen kunnen rondcirkelen om naar voedsel te 
zoeken. In de vallei aangekomen vonden we een plek waarvan we dachten 
dat die geschikt was om de roofvogels waar te nemen. We hadden het 
advies gekregen om vooral een poos stil te zijn omdat de gieren anders 
niet tevoorschijn zouden komen. Dus de motoren werden afgezet en wij 
zelf hielden onze koppen. Vraag vijf motorrijders dat te doen en je creëert 
binnen de kortste tijd wat je noemt een beklemmende stilte. Dat duurt 
dus geen 10 minuten voordat iemand roept “kom we gaan verder”. Dus 



alle brulpijpen weer aangezet en maar eens verderop gaan kijken. Geen minuut later cirkelt er een groep gieren (ik 
ben geen ornitholoog, maar denk dat het Vale Gieren waren) boven onze hoofden. Hoezo stilte, blijkbaar hebben ze 
meer weg van lawaai-papagaaien. Wij worden duidelijk bestudeerd. Er is ook een iets kleiner exemplaar bij, waar-
schijnlijk een jong wat mee mag om te leren jagen. Samen met een duidelijk volwassen exemplaar blijven ze dicht 
boven onze hoofden cirkelen en naar beneden loeren. Je zou haast denken dat die grote tegen het jong zegt: “kun jij 

die kleine aan, dan neem ik die dikke wel”. Wij grabbelen haastig wat 
fototoestellen tevoorschijn, maar dan is de lol er voor de gieren ook 
weer vanaf en vliegen ze een straatje verder. Wij kijken nog wat rond 
en gaan dan voor een authentiek Spaanse lunch: Ossenstaart -je kluift 
de stukken af net als bij een maiskolf- en Varkenspootjes -kun je in 
Nederland niet eens meer krijgen of je moet zelf naar het abattoir-. 
Daarna doen we nog wat colletjes en keren niet al te laat terug naar 
het hotel om ook nog een rondje Spa-luxe mee te pakken. Toch wel 
lekker zo’n 2 nachten in een luxe accommodatie. Kun je ook nog even 
gauw een klein wasje doen. Op een motor, zeker als je daar met zijn 
tweeën op zit, past niet zo heel erg veel bagage en ben je wel 
genoodzaakt om je baadjes tussendoor even te wassen. Zeker met 

temperaturen van meer dan 30° C terwijl je toch beschermende kleding moet dragen zweet je als een otter. 
 De volgende dag gaan we de Pyreneeën uitvoerig verkennen. Dat betekent dat we afwisselend in Spanje en 
Frankrijk rijden. De natuur heeft daar echt zijn beste beentje voor gezet. Het lijkt wel 
een enorm groot aangelegd rots park met een geweldige diversiteit aan 
steenkleuren. Vrijwel geen rots is grijs. Hagel wit, diep okergeel en Aubergine paars 
wisselen elkaar af en alles is bezaaid met een fantastische variëteit aan fel gekleurde 
bloemen en weelderig groen. Ook de wegen zijn hier in een perfecte staat, terwijl er 
haast geen hond te zien is. Alhoewel, op een gegeven moment komen er twee 
hondjes in zicht. Ze lopen netjes aan de kant en hebben halsbandjes om. Toch maar 
even stapvoets voorbij zien te rijden, je weet maar nooit. Maar dan gaan ze midden 
op de weg zitten en kijken ons aan met zo’n koppie van “wat moeten jullie op onze 
weg?”. We schuiven er zo’n beetje langs, maar nergens een baasje te bekennen. De 
Pyreneeën is ook eigenlijk één groot sportpark. In the middle of nowhere zie je een 
klasje van zo’n 20 kinderen op pony’s, hangen er een stuk of wat abseilers aan een 
brug, kleven wat eenzame klimmers tegen een rotswand,  vliegen er paragliders 
boven de bergtoppen, staan er vliegvissers in het ondiepe water, terwijl verderop 
rafters en kanoërs het wilde water proberen te bedwingen. De meeste van deze sporters huizen op een van de vele 
campings waar deze sportactiviteiten worden georganiseerd. Ook hier in de Pyreneeën doen we nog een dagje 
colletjes waar beslist geen Tour de France-fietsers komen omdat de paadjes veelal tussen wijnvelden veel te smal 
zijn om een peloton met toebehoren te laten passeren. Erg spannend wordt het wanneer we een 8-tal 
haarspeldbochten moeten nemen die zo dicht op elkaar liggen dat het lijkt alsof je op een links en rechtsom 
krullende wenteltrap rijdt. Maar ook daar komen we weer zonder kleerscheuren doorheen. Soms heb je geen idee 
meer waar je je bevindt. De meest vreemde steenformaties duiken op in het heuvelachtige landschap. De verweerde 
steenklompen hebben vaak iets van kasteelruïnes. De volgende dag doen we nog even Andorra aan, maar meer dan 
een doosje sigaren wordt daar niet aangeschaft. Het is zondag en bovendien zijn wij motorrijders al zodanig bepakt 
dat er geen plaats meer is voor een extra aardigheidje. Uiteindelijk verlaten we de Pyreneeën op spectaculaire wijze 
door de mooie canyons van de Gorges de l’ Aube en de Gorges de St.Georges.  



Aan het einde van de dag belanden we in 
Carcassonne, een stadje met in het centrum 
een nog behouden middeleeuwse vesting. 
Wanneer je daar rondloopt komt toch wel de 
vraag naar boven: Is dit allemaal opnieuw 
opgebouwd of is het origineel? Zo 
ongeschonden ziet het geheel er uit.  
Onze reis gaat verder richting Millau. Geen 
lange dag maar wel mooie kronkelende routes 
via de natuurparken Haut-Languedoc en 
Grands Causses. We rijden door Kleine berg-
dorpjes in het middelgebergte, aan de rand van 
de zuidelijke uitlopers van het Centraal 

Massief. Millau kun je van heel hoog al zien liggen en lijkt een soort 
madurodam in een diepe ronde kom. Geen uitloper te zien, maar die 
moet er natuurlijk wel zijn, anders zou Millau verzuipen na een flinke 
regenbui. We bezichtigen ook nog de hoogste brug van Europa met 
pijlers tot 343 mtr. (leuk voor een basejump).  
De 11e dag van onze tour gaat richting Orange. we beginnen met de 
mooie kloof van de Gorges Du Tarn, en rijden vervolgens door het 
Nationale Park de Cévennes. We rijden tussen enorme stijl opstaande 
rotsblokken. Kijken in de diepte waar kanoërs in de rivier spelen en 
spotten ook hier weer een aantal gieren wanneer we op het goede 
tijdstip aan de koffie zitten. Aan de overzijde hoog boven de rivier zijn 
een twintigtal huisjes half in de berg verborgen. Er is daar niet echt 
een weg te zien. Wel is er een klein kabelbaantje dat de kloof overspant en dat klaarblijkelijk wordt gebruikt om naar 
de meer bewoonde wereld en vervolgens weer terug naar huis te gaan. Vanuit het Nationale Park de Cévennes 
komen we bij de Rhone terecht en eindigen deze rit in hotel Arene in het centrum van Orange. ’s Avonds wordt nog 
uitgebreid de weersverwachting bestudeerd, want morgen gaat het erom spannen. 

Mont Ventoux, gaat dat lukken? Niet dat deze zo vreselijk moeilijk 
te beklimmen is. OK, het is daar hogeschool passen rijden, maar de 
vraag is, kun je wel tot de top komen. Het weer in de bergen kan in 
een half uur volledig omslaan en het kan verschrikkelijk spoken daar 
op die kale top. Het is dus zaak om het weer heel goed in de gaten 
te houden en om daadwerkelijk direct te gaan als het kan. De 
weergoden zijn ‘s ochtends met ons en dus vertrekken we vroeg om 
onze kansen niet te verspelen. We zijn zeker niet de enige. Om de 
100 meter wel een of twee fietsers 
die gestaag trappend de berg 
bestijgen. Zelfs een enkele loper wil 
de Mont Ventoux bedwingen. 500 

hoogtemeters onder de top nemen we nog gauw een kop koffie en dan op naar de 
kale berg. Het is net of de schepper nog een flinke partij losse stenen over had en die 
daar maar heeft neergegooid als een bijna 500 meter hoge hoop. Er groeit ook 
werkelijk niets, maar het is wel overzichtelijk zeker bij de heldere frisse weers-

omstandigheden die ons waren gegund. 
Boven op de top even een paar foto’s 
van onze heldendaad en van het 
uitzonderlijke uitzicht en vervolgens 
naar beneden want we hadden die dag 
nog meer te doen. Een uur later zagen we dat de top dik in de wolken 
zat. Voordat we in Grenoble zouden aankomen was er nog een toetje 
gepland in de vorm van de beklimming van Coll de Rousset (1367 mtr). 
Maar daar had de Franse wegbeheerder een stokje voor gestoken. 22 
km. Gravillon. Waarom dat onmogelijk te berijden is leg ik later nog 
wel uit. Bovendien begon het te onweren en te regenen en besloten 
we de kortste route naar Grenoble te volgen.  



De koningsrit in de Pyreneeën (Col d’ Aspin, Col du Tourmalet, Col d’ Aubisque) konden we niet volledig uitrijden 
omdat de laatste bergtop voor ons onbereikbaar was. Vandaag staat de koninginnenrit van de Alpen op het 
programma. eerst over de Col de la Croix de Fer (2068 meter), dan over de Col du Telegraphe (1566 meter), gevolgd 
door de hoge Col du Galibier (2642 meter) en de Col du Lautaret (2057 meter). Als laatste uitdaging de 21 
haarspeldbochten van de Alpe d’ Huez. Er vallen die ochtend regelmatig buien en de weersverwachting is redelijk 
somber. Toch besluiten we met een selecte groep “diehards” om te gaan en dan maar te zien hoever we komen. De 

temperatuur beneden is 21°c, het regent wanneer we vertrekken. Vrij 
spoedig starten we de beklimming van de Col de la Croix de Fer. Maar we 
zijn beslist niet de enige. Letterlijk tientallen kleine en grotere groepjes 
fietsers klauteren schijnbaar onvermoeibaar in de stromende regen naar 
boven, Regenkleding? Echt niet, gewoon in je tricotje, korte broek en geen 
sokken in de bekende schoentjes met raceclip. Weer schaam ik me eigenlijk 
een beetje. Dit zijn pas bikkels, chapeau! We rijden in één rit door naar de 
top, Daar zal best wel een hutje staan waar je koffie kunt krijgen. Dat hutje 
was er inderdaad, maar dat zat al redelijk vol met fietsers en zelfs een 
wandelaarster. Nee, geen jonge hinde, maar meer een goed getraind type a 

la “Jo met de Banjo” of “Mien met de mandolien”. Je zou denken dat al dat volk fanatieke locals waren die een ritje 
tegen de berg op prefereren boven een regelmatig bezoek aan de sportschool. Maar nee, Het bleken teams te zijn 
uit alle windstreken die hier op de heilige Franse Cols kwamen trainen. Ook wel leuk voor ons, want de meesten 
konden we daardoor gewoon verstaan. Inmiddels was het gestopt met 
regenen en namen we fluitend de Col du Telegraphe. Na ja fluitend? 
Ons was in de afgelopen twee weken wel enig respect voor natte 
Franse haarspeldbochten bijgebracht. Op naar Col du Galibier. 2642 
Mtr., zo hoog waren we deze trip nog niet geweest. En ja hoor, niet 
alleen verschenen er links en rechts flinke sneeuwhopen naast de 
weg, maar de regen die inmiddels weer was begonnen sloeg gewoon 
om in sneeuw. Sta je toch wel even beteuterd te kijken. Vanmorgen 
vertrokken we bij 21°c. Omdat het daarboven niet echt herbergzaam 
was stevenden we snel richting de Col du Lautaret. Voor mij misschien 
iets te snel , want op een onbewaakt moment schatte ik een 
rechterbocht verkeerd in en belande ik ongewild en ongecontroleerd op de andere weghelft. Gelukkig was er op dat 
moment niemand anders die dat zelfde stukje weg nodig had. Inmiddels brak de zon door en was het tijd om de 
hongerige magen te vullen. Was dat eerst toch wel even wennen om op het juiste tijdstip een lunchgelegenheid te 
vinden, na 13 dagen hadden we daar toch wel een beetje een neus voor gekregen. Na de lunch keken we elkaar eens 
aan, “we gaan hem hoe dan ook afmaken jongens”, doelend op de voorgenomen taak en niet op het naar de andere 
wereld helpen van een wezen dat wij niet langer in onze nabijheid dulden. Dat “jongens” was eigenlijk ook wel heel 
toepasselijk want er waren in onze groep vandaag geen dames. Zij gunden ons een dagje machoën. Eigenlijk is het 

nog een flink stuk rijden om aan de voet van de Alpe d´Huez te komen en 
daarbij volg je eigenlijk ook de route die wordt genomen door reizigers die 
de camino de Santiago volgen. Langs de weg naar boven naar het dorp 
Huez staan bomen, maar tussen die bomen staan bijna om en om ook een 
soort van bonsai geknipte exemplaren. Inmiddels goed getraind nemen we 
de 21 haarspelden. De zon is inmiddels volop doorgebroken en dus maken 
we op de top een paar fotootjes op het podium dat voor dat doel daar is 
opgezet. Dan wordt het zo langzamerhand tijd om af te dalen en naar ons 
hotel te gaan. Het was de achterblijvers niet ontgaan dat het weer 
aanzienlijk was verbeterd ten opzichte van de verwachting. Menigeen 
verzuchte “als ik dat had geweten”, maar ja, zo werkt dat nu eenmaal niet. 
Het weer is prima, iedereen is weer bij de les, dus de volgende dag fris 
ertegenaan. Geen spectaculaire hoogtes om te overwinnen, maar wel 
eindeloos veel  bochten en haarspelden in het Parc Naturel Regional de 

Chartreuse. Wij vinden een prachtig lunchplekje aan het Lac Du Bourget. Het 
wordt wel een korte lunch want de in totaal te rijden 349 km kost ons toch 
minstens 7 uur en daar is nog een flink stuk van over. We gaan nog over 
een prachtig fotogeniek stukje van de 2016 Tour voor we via het Haute 
Jura gebergte nog enigszins op tijd in Ornans aankomen.  

  



Hier eindigt de tour voor uw “verslaggever”. Hij moet voor een begrafenis de volgende dag door naar Oostenrijk. 
Ook enkele andere deelnemers haken hier af en gaan naar huis. De overgebleven rijders brengen de volgende dag 
nog een bezoek aan de Vogezen, vieren ’s avonds nog een afscheidsfeestje en gaan de daarop volgende morgen op 
weg naar huis.   
 
Leven als God in Frankrijk. Ik kan me voorstellen dat hij daar wil leven want Frankrijk is een prachtig land. Maar hij 
was beslist geen motorrijder, anders had hij wellicht toch een andere keuze gemaakt. Natuurlijk zoeken wij 
motorrijders bij voorkeur de uitdagende omstandigheden. Wij klimmen en dalen de steilste hellingen. Wij draaien 
eindeloos bochten op de smalste muizenpaadjes. Begeven ons zwetend vanuit dalen van 30 graden in minder dan 
een uur naar de ijzige toppen bezaaid met sneeuwhopen. Nemen de meest uitdagende haarspeldbochten. Zoeken 
half verblind onze weg over de beboste hellingen waar natte overschaduwde wegdelen door laaghangende wolken 
samen met afgevallen bladeren en naalden die nooit geruimd worden een spannend parcours vormen en trotseren 
het afbraakproces dat de natuur aanricht op wegen in de bergen. Maar het lijkt wel of de Fransen daar nog een 
aantal motor werende omstandigheden aan toe willen voegen. Ze gebruiken een soort teer dat bij normale zomerse 
temperaturen volop je motor probeert te tectyleren en waarop je ook je voeten niet meer kunt neerzetten zonder 
het wegdeksel gewoon mee te nemen. Ook moet er zo nodig in het motorseizoen kilometers weg met gravillon (een 
soort fijn gemalen grind) worden bestrooid. Dat wordt niet ingewalst, dat mag de weggebruiker doen. Gevolg is dat 
motorrijders half zwalkend en dweilend hun voertuig door de steenprut moeten manoeuvreren. Als goedmakertje 
wordt er consequent geen gravillon gestrooid in haarspelden, anders zou je echt op zijn Hollands gezegd gewoon op 
je plaat gaan. Geen Fransman houdt zich aan enige snelheidslimiet, bovendien gaan ze gewoon boven op je staart 
zitten als ze je (nog) niet kunnen passeren in de hoop dat jij je dan laat opjagen. Dus heeft de overheid een aantal 
maatregelen getroffen. De bekendste is wel dat je geen voorziening mag hebben die de plaats van flitspalen 
aangeeft. Maar ook de lokale overheid draagt een steentje bij. Dat wil zeggen, elke stad of dorp creëert een bonte 
verzameling aan hobbels en bobbels om de 30 km snelheidsgrens af te dwingen en de rest van het land is bezaaid 
met rotondes om de Franse rij-euforie wat in te dammen. Voor motorrijders allemaal een stuk lastiger dan voor 
automobilisten. Wij zijn een stuk instabieler en moeten dus beter voorbereid zijn op komende verticale en/of 
horizontale afwijkingen van ons pad. Dat gaat niet zo heel goed samen met het genieten van de omgeving. En 
daarvoor rijden we daar eigenlijk, om te genieten van wat Frankrijk te bieden heeft. Helaas werd een goede balans 
tussen rijstijl en genieten van de omgeving ook bij onze deelnemers niet altijd gevonden. Lichte schade aan 
materiaal, aan ego’s en aan lijf en leden waren het gevolg. Gelukkig niets onherstelbaars, maar wel heel jammer 
voor de enkeling die daardoor vroegtijdig moest afhaken. Geef ik hier nu de Fransen de schuld? Nee, helemaal niet. 
Maar je moet wel rekening houden met wat speciale omstandigheden wil je als motorrijder volop kunnen genieten 
van dit onvergetelijk mooie land.     
 
Piet Bouwens 
   


