
Een week in de Cantal 
Een gedetailleerde voorbereiding zou zorgen voor 
een feilloos verloop van een week in de Cantal 
(Auvergne): overnachtingen, fietsen, naar fietsers 
kijken, reclame maken, nieuwe contacten leggen 
en bestaande contacten verzorgen en als het kon 
ook wat rusten in het vooruitzicht van de eerste 
cyclomontagnarde (Crest, Vercors) van het jaar. 
 

 
 
De heenreis naar Saint-Jacques des Blats op 
zaterdag 8 juni verliep zonder problemen. Er was 
een tussenstop voorzien in Clermont-Ferrand. 
Vóór het sluitingsuur van het toeristisch infokan-
toor de top van de Pas de Peyrol bereiken om 
publiciteitsmateriaal achter te laten lukte ook zon-
der enige hapering. Daarna werd er doorgereden 
naar het recent heropende hotel L’Escoundillou in 
Saint-Jacques des Blats. Naast een verzorgde 
kamer –halfpension– was er eveneens een ruime 
bergplaats voor mijn twee fietsen. 
 
Op zondagochtend mocht er niet getalmd worden 
want volgens het uurschema van de eerste rit van 
de Dauphiné Libéré zouden de renners om 11u45 
in Mandailles de klim aanvangen naar de voet 
van de trappen van de Puy Mary om daar een half 
uur later voorbij te rijden. Met de auto werd de 
Col de Pertus overgestoken en vanuit Mandailles 

ging het dan per fiets 12 km verder naar de top. 
Regendruppels, windvlagen en niet meer dan 
zo’n frisse 6° C à 8° C vergezelden me naar 
boven. Eens daar moest ik mijn fiets stevig vast-
maken aan een paal om niemand in de verleiding 
te brengen om mijn vehikel mee te nemen. 
 

 
 
Daarna was het zoeken naar de gepaste rots-
blokjes om er voor te zorgen dat het spandoek dat 
ik aan de reling op het dak van de toeristische 
dienst mocht bevestigen, min of meer op zijn 
plaats bleef. Een medewerker van de plaatselijke 
toeristische dienst sukkelde om zijn spandoeken 
vast te maken met eindjes touw… Gelukkig had 
ik genoeg materiaal over om hulp te bieden en 
alles wat gemakkelijker vast te maken aan de 
reling. 
 

 
 
Ondertussen waren er al heel wat wielerfans naar 
de top gekomen om de doortocht van de renners 
te zien. Die waren wel gewoon om overal “Cantal 
Auvergne” te zien maar stelden zich vragen bij 
die spandoek met “Les Fadas du Puy Mary” 



erop. Het was dus tijd om folders uit te delen en 
uitleg te verschaffen. Vooral diegenen die per 
fiets naar boven waren gekomen waren mijn 
doelgroep tot verstrekken van informatie. En 
plots zagen we fietsers toekomen met niet geheel 
onbekende truien. Jawel, een groep van 34 
fietsers van Onze Roem Knesselare was ook in 
Mandailles aan de beklimming begonnen en 
kwamen in verspreide slagorde boven. Delphine 
Cros, een journaliste van France 3 Auvergne, 
ging bij zowat elke fietser langs voor een kort 
interview. Bij meerdere leden van Knesselare was 
er blijkbaar toch wel een taalbarrière. Het is dan 
gelukt om met heel veel rond Delphine te staan 
voor een foto. 
 

 
 
Of ze goed voorbereid waren voor het klimwerk 
weet ik niet want ik hoorde dat volgens 
sommigen vooral het einde zeer lastig was terwijl 
de voorlaatste kilometer gemiddeld 4% stijgt en 
de laatste kilometer is het amper 2,4%. Wat 
zouden ze gezegd hebben indien ze van de kant 
van Salers hadden moeten komen waar het tussen 
15% en 17% is de laatste twee kilometer??? 
 

 
 

Daarna was het tijd om de weg vrij te maken 
want de renners kwamen er aan. Vanaf de bocht 
aan de Col de Redondet, 1,5 km voor de Pas de 
Peyrol, was er een perfect zicht op de hele 
karavaan. Een flits later was het voorbij… de 
renners daalden af richting Salers. Ondertussen 
had de wind een aardig tandje bijgestoken en viel 
er weerom regen. Tijd om alles op te ruimen, de 
auto op te halen in Mandailles, terug te keren naar 
de top om het promomateriaal op te halen en in 
“bar Au bout du Monde” in Mandailles te gaan 
eten want in het chalet op de top was het 
ongetwijfeld een paar uur (buiten) wachten. 
Uren later hoorden we dat een Noor de rit gewon-
nen had. 
 
Maandag 10 juni werd er weerom vroeg 
aangezet, nu naar de start van de tweede rit in 
Mauriac en dit met dezelfde bedoeling: publiciteit 
maken voor Les Fadas du Puy Mary. Geladen 
met een pak folders, een paraplu en met mijn fiets 
aan de hand kon ik in het rennerspark 
rondwandelen en folders uitdelen aan geïnteres-
seerden. Ook hier ontmoette ik een journaliste 
van France 3 Auvergne, Laetitia Théodore, maar 
deze was vergezeld van een cameravrouw… Het 
resultaat was ’s avonds te zien in het regionale 
nieuws 19/20. Nadat de renners vertrokken waren 
was het tijd om via Riom-ès-Montagne terug te 
keren naar het hotel. 
 
Voor dinsdag was er weerom een hele dag regen 
voorspeld en dus mochten de fietsen nog even 
rusten. Bij het Syndicat Mixte du Puy Mary 
werden zelfklevers met het logo van Les Fadas 
du Puy Mary (bestaan in 3 formaten) geruild 
tegen een wintermuts (die even later op de top 
gebruikt kon worden want het was er amper 
2° C!) en twee bandana’s. Ook de toeristische 
diensten in Salers en Murat werden voorzien van 
folders. Ondanks de regen begonnen de benen 
echt wel te kriebelen. Ik was daar ook om te 
fietsen, niet alleen om met de auto rond te rijden! 
 
Voor woensdag werd vrij goed en droog weer 
aangekondigd. Vanuit Murat was een tocht voor-
zien van 130 km. Het was rond 10u30 toen werd 
aangezet richting Col de Prat de Bouc. Op zo’n 
5 km van de top bleef er niet veel anders meer te 
zien dan een dichte mist met de daarbij horende 
temperaturen… Van Plomb du Cantal, het hoog-
ste punt van de Cantal, was er niets te zien. Voor 
de afdaling werd wijselijk het regenjasje aan-



gedaan want een verkoudheid oplopen was zeker 
geen optie. Op de golvende wegen, afgewisseld 
met enkele pittige klimmetjes, kruisten we 
minstens zeven keer de 45ste breedtegraad. 
 

 
 
Het Viaduc de Garabit, een bouwwerk van 
Gustave Eiffel, zag ik van alle kanten behalve 
van de bovenkant. Minstens even imposant als 
zijn toren in Parijs! 
 

 
 
Even ten zuiden van Saint-Flour was het vinden 
van het voorziene parcours iets moeilijker omdat 
er nauwelijks wegwijzers te vinden waren en 
dikwijls de nummers van de C-wegen ontbraken. 
Eens in Paulhac had ik een stuk van ruim 25 km 
vechten tegen de wind achter de rug en daarna 
was het nog zo’n 20 km naar de vertrekplaats 
Murat. 
 
Op donderdag deed ik een langere tocht met in 
totaal 12 cols over wat me nog voorstond als een 
uitgestrekt golvend plateau met een zeer landelijk 
karakter dat gelegen is tussen de 1000 m en 
1300 m boven de zeespiegel. Mijn herinnering 
heeft me niet bedrogen. Kort na het buitenrijden 
van Murat werd mijn herinnering werkelijkheid. 

Enorme weiden met hier en daar samentroepende 
koeien en minuscule dorpjes van enkele huizen 
waar zo heel, heel af en toe een cafeetje is maar 
zeker geen bakker, slager of kruidenier. En was 
het net dat waar ik me wat misrekend heb… 
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De eerste 100 km werd netjes rond Allanche 
gefietst, het enige deftige dorp in de streek. Het 
gevolg was dat ik een oplossing moest vinden om 
dat hongergevoel te laten overgaan zonder teveel 
de inhoud van mijn rugzak aan te spreken. In 
Vins-Haut, na 51 km, (departement Puy de 
Dôme) werd ik gered. Aan een boerin vroeg ik of 
er nu echt nergens iets was waar ik wat te eten 
kon kopen. Om mijn frustratie hierover nog wat 
extra te benadrukken deed ik er een echte 
Vlaamse “GODVERDOEMME” bij. Het was 
zeker en vast de allereerste keer in haar leven dat 
die boerin een woord Nederlands hoorde maar ze 
heeft dat blijkbaar wel begrepen. Vijf minuten 
later zat ik daar aan tafel met voor mij een groot 
bord sla, tomaten en maïs, een stuk brood, Saint-
Nectaire, een glas water, een nagerechtje en een 
nog onaangesneden meloen. Ze zei me dat ze 
verder moest doen met haar werk en… verdween! 
Ik heb een “bedankje” achter gelaten op de tafel, 
(de meloen heb ik niet aangesneden) en toen ik 



buiten kwam was de boerin nergens meer te 
bespeuren. 
 

 
 
Van daaruit had ik een heen en terug voorzien 
van 19 km met twee colletjes (Col de la Vazèze & 
Col de Fortunier). Toen ik weerom in Vins-Haut 
kwam was de boerin nog altijd nergens te 
bespeuren maar ondertussen was ze wel al even 
terug geweest want haar tractor was weg. 
 

 
 
De vergezichten daarna veranderden niet en de 
wegen bleven glooien. In Marcenat, na 101 km, 
vond ik dan wel een winkeltje zodat ik me kon 
bevoorraden en daarna probleemloos de laatste 
60 km aansnijden. 14 km verder werd ik verrast 
door een wegverzakking (twee jaar geleden 
gebeurd maar nog altijd niet hersteld). Om 0,5 km 
verder te geraken moest ik een ommetje van 8 km 
maken langs Saint-Bonnet-de-Condat en Saint-
Saturnin om het vooropgestelde parcours terug te 
vinden. Na het laatste colletje van de dag reed ik 
door het Bois de la Pinatelle, langs het Lac du 
Pêcher terug naar Murat. Ik kon terugblikken op 
een fantastische dag met een onverwachte 
grandioze “resto à la ferme”! 

Om mijn week in de Cantal af te sluiten reed ik 
met de auto op vrijdag nog eens langs de Col de 
Néronne naar de Puy Mary om in het chalet te 
proeven van hun “truffade avec viande Salers” 
(de “vleesleveranciers” staan hieronder). 
 

 
 
Groot was mijn verbazing toen ik daar vaststelde 
dat er inmiddels heel wat te doen was omtrent de 
zelfklevers met het logo van Les Fadas du Puy 
Mary. Nog vóór mijn bestelling werd genoteerd 
kreeg ik de vraag van de serveerster of ze ook een 
sticker kon krijgen maar dan het kleinste formaat 
om op de achterkant van haar smartphone te 
plakken… (een sticker van het middenformaat 
kleeft daar op de kassa). 
 

 
 
Zo goed als alles van wat ik voorzien had, heb ik 
kunnen doen, wel in totaal andere volgorde maar 
dat maakt niet uit. Het zit er dik in dat ik in het 
najaar nog eens naar daar ga want er staan enkele 
zaken op stapel voor de vereniging en daarnaast 
wil ik toch eens proberen om langs de GR400-
GR465 van de Col de Prat de Bouc via de Col de 
la Tombe du Père naar Plomb du Cantal te 
fietsen en eventueel door te fietsen naar de Col de 
la Pourtoune. Met al die vulkanen daar in de 
buurt moet dat echt wel een explosief ritje zijn… 
 
En ja, de CM op zondag 16 juni is vlekkeloos 
verlopen. 

Hugo Suy 


