
Een toerke rond den blok 
Na de zomerbijeenkomst met de Club Des Cent 

Cols in Zwitserland ben ik samen met Brigitte 

doorgereisd naar Frankrijk. In het bergdorpje La 

Vachette nabij Briançon verbleven we nog een 

paar dagen op een camping. We hadden er een 

wandeling gepland en ik had ook een MTB tocht 

voorzien. Die tocht stond al geruime tijd op mijn 

verlanglijstje als col-jager. Nu ik al een poos in 

het bezit ben van een degelijke mountainbike was 

de tijd er rijp voor. Na de Zwitserse VTT ( Vélo 

Tout Terrain ) ritten was ik al goed voorbereid 

voor het geen komen zou. Beste lezer laat u niet 

misleiden door de titel want dat toerke is 90 km 

lang en heeft grof geschat een hoogteverschil van 

+/- 1920 meter met onderweg 7 cols boven de 

2000 meter. Noem het gerust de  “ Tour des 

Rochilles “. Nadat een 10-tal jaar geleden de 

gebroeders Pede deze tocht ondernamen was het 

nu mijn beurt. Ik wachtte de ideale 

weersomstandigheden af om dan in de vroege 

morgen van dinsdag 21 augustus 2018 van start te 

gaan. Mijn MTB had ik uitgerust met gewone 

pedalen en ik had stevige wandelschoenen 

aangetrokken. Een goede keuze blijkt later. 

Om klokslag 7.00 uur ga ik van start voorzien van 

een rugzakje met kledij, mondvoorraad, 

reservebandjes en een fotoapparaat. Op mijn stuur 

had ik een plastic kaarthouder gemonteerd met 

een kopie van de plaatselijke IGN kaart er in. De 

eerste kilometers richting Briançon gaan in 

dalende lijn en daardoor hoef ik nauwelijks te 

trappen. De banden staan op maximum druk en 

de voor- en achtervering zijn uitgeschakeld. Aan 

de citadel “ Cîte Vauban “ draai ik rechts af en 

begin op een rustig tempo  zonder tijdsdruk  aan 

de eerste klimkilometers naar de Col du Lautaret. 

Het is nog fris in de vallei van Serre Chevalier 

terwijl de hoge bergpieken gestreeld worden door 

de ochtendzon. Een paar kilometer buiten Le 

Monêtier Les Bains  kom ik aan een bord dat 

aangeeft dat men zich hier op 45 graden 

noorderbreedte bevindt. Behalve dat de klim wat 

steiler wordt bemerk ik geen enkele andere 

aanwijzing voor dit gegeven in dit  

berglandschap. Of toch enige info … op deze 

plaats is men halfweg tussen de Noordpool en de 

Evenaar. Na de fotostop schakel ik wat kleiner en 

bol verder tot aan de eerste van een reeks oude 

gesloten tunnels van deze bergpas. Hier kan ik 

een keuze maken. Ofwel de grote weg blijven 

volgen naar de Lautaret ofwel een off-road pad 

volgen naar de Col du Galibier. Ik kies voor de 

eerste optie omdat ik op dit uur behoefte heb naar 

warme drank. Terug op mijn klimpaard en verder 

klauteren tot op de Col du Lautaret 2057m. Om 

9.30 uur zit ik dan van een dampende tas 

chocomelk te genieten en vraag in het café / hotel 

om mijn wegwijzer af te stempelen. 

Druppelsgewijs bereiken nog andere klimfanaten 



de top en fietsen zonder tussenstop de Galibier 

op…. bezig aan een klimtijdritje? Wanneer de 

eerste meters van de Galibier onder de wielen 

komen geeft de zon al behoorlijk warmte. Ik volg 

nu de weg welke in 1971 voor het eerst door de 

12 pioniers van WSC Merelbeke bereden werd 

tijdens de BRA van Grenoble. In die periode kon 

ik daar als 2
de

 jaarslid enkel nog van dromen. Een 

jong koppel komt mij na enkele bochten voorbij 

gefietst ze knikken en zeggen “ bonjour !“. Elk op 

een “ vélo avec assistance “ en ik maar duwen, 

sleuren en kleiner schakelen … pfff. Met de 

geografische top in zicht bereik ik het arduinen 

monument ter ere van Henri Desgrange de 

stichter van de Tour de France Cycliste. Wat 

verder zie ik de poort van de tunnel waar het 

doorgaand verkeer geregeld wordt met lichten. 

Eens was het de oude doorgang van deze 

legendarische Alpenreus maar sinds jaren 

verboden voor fietsers. Na wat genieten van dit 

overweldigend landschap vraag ik een stempel in 

de souvenirwinkel en begin aan de laatste steile 

kilometer. Heel comfortabel fiets ik nu naar de 

top want mijn ketting heb ik volledig links 

geschakeld. Diep naar adem snakkende cyclo’s 

schuiven mij zigzaggend voorbij. Er staat veel 

volk op de top bij het naambord van de Col du 

Galibier 2642m. Iedere passant wil hier een foto  

nemen  als souvenir. Ik ben hier blijkbaar op een 

minder goed moment naar boven gefietst maar 

kan me toch tussen de meute wringen. Een 

Hollander van pakweg 1m100 komt voor mijn 

neus staan en belemmerd het zicht. Toch kan ik 

na wat ellebogenwerk eindelijk een selfie maken 

en daarna mijn regenjasje en handschoenen 

aantrekken. Het is van 1996 geleden dat ik samen 

in gezelschap van enkele clubgenoten na de tocht 

van Merelbeke naar de Galibier deze afdaling 

nam richting Valloire. De wind zoeft nu langs 

mijn oren maar ik heb vertrouwen in de werking 

van de schijfremmen. De snelheid flirt met de 50 

km / uur en het is opletten geblazen voor het 

tegenliggend verkeer. Nog twee keer stop ik om 

een foto te nemen van deze ruwe maar prachtige 

omgeving in dit hooggebergte. Na een lange 

bocht naar links rem ik af en kom  tot stilstand 

aan het bord “Plan Lachat“. Hier draai ik 30° naar 

rechts een onverharde weg op. Ik ontdoe me van 

het regenvestje en de handschoenen, knabbel op 

een mars en spoel deze door met een cola. Op dit 

middaguur en uit de wind geeft de zon katoen. 

Nog even de druk verminderen in de banden, de 

beide veringen inschakelen en de off-road kan 

beginnen. De 5 km lange en hobbelige 4X4 weg 



brengt me via talrijke haarspeldbochten naar de 

Col de la Pare 2412m. Twee Franse VTT’ers 

komen uit tegengestelde richting en herstellen 

hier een lekke band. Ze waarschuwen mij voor 

een ijzeren greppel die schuin over de piste ligt. “ 

Merci beaucoup messieurs !“. Met die raad in 

gedachte neem ik dan de korte afdaling tot aan 

het oude legerkamp Camp des Rochilles. Er 

komen grote witte wolken opzetten die schaduw 

maken op het berglandschap. Mijn maag begint te 

knorren maar ik volg verder het spoor tot op de 

Col des Rochilles 2496m die 850 meter verder 

ligt. Hierboven ontwaard zich een heel ander 

landschap in de vorm van een enorme kuip met in 

de diepte twee bergmeren. Na de foto en het 

verorberen van een banaan beslis ik om eerst 

heen en terug te fietsen naar de volgende col die 

zich aan de rechterkant situeert. Tenzij de eerste 

50 meter is er verder geen sprake meer van 

fietsen. Het wordt een voetmars van 1,8 km heen 

en terug de MTB aan de hand en soms eens op de 

schouder. Op de Col des Cerces 2574m kruist een 

groepje wandelaars mijn pad. Aan hun blikken te 

zien kan ik hun gedachten lezen :“ Wat spookt die 

verdwaalde Belg hier uit met zijn fiets?“. Eens 

terug op de Rochilles is het tijd voor een pauze 

om de innerlijke mens te versterken. Meerdere 

randonneurs-wandelaars komen nu voorbij op dit 

oud militair pad van de GR-route nr 57. Op deze 

hoogte maken ze van beide bergmeren met name 

Lac du Grand Ban en Lac Rond foto’s. Ze hebben 

min of meer een probleem met de belichting  

want de zon houd zich nu schuil achter de 

wolken. De temperatuur is licht gedaald en ik doe 

mijn regenjasje aan om een korte maar steile 

afdaling te nemen tot aan het eerste bergmeer. 

Vanaf hier neem ik links het 12 % steile 

wandelpad dat naar de zesde col van de dag leidt. 

Het is geen sherpa-col want het pad is goed 

begaanbaar. Heen en terug is goed voor 1,2 km. 

Boven op de Col de la Plagnette 2510m wil ik 

een marmot op de gevoelige plaat vastleggen. Dat 

lukt toch net niet zeker! Wat zijn ze rap die 

beestjes, eerst schuifelen, kopje boven steken en 

dan vlug wegduiken. Mijn inspanning wordt wel 

beloond met een prachtig zicht op de vallei van 

Sétaz Vieille. Terug beneden kan ik opnieuw 

fietsen gedurende een paar honderd meter tot net 

voorbij het Lac Rond. Hier is het gedaan met de 

leute en wacht er klauterwerk tussen de 

rotsblokken naar de Seuil des Rochilles 2459m. 

Al bij al valt het nog mee dank zij mijn keuze 

voor de wandelschoenen en de meeste blokken 

liggen erbij met een platte bovenkant. Verscholen 



aan de andere zijde van deze laatste bergpas ligt 

het Lac de la Clarée de bron van het gelijknamig 

riviertje dat kilometers verder uitmond in de 

Durance. Vanaf hier volg ik met ingecalculeerde 

voorzichtigheid de GR in dalende lijn op een 

helling van 10%. Dat vertaald zich in een uur 

durende voetmars van 2,7 km te midden van een 

grandioos landschap tot aan de eerste berghut. 

Rond 15.45 uur bereik ik heelhuids maar onder 

een zwaar bewolkte lucht  de bewoonde wereld 

aan de  Refuge des Drayères. In deze goed 

bevolkte berghut krijg ik een souvenirstempel en 

is het gerstenat bij een lekkere snack meer dan 

welkom. Ik moet echter deze gezellige plaats 

verlaten om de resterende afdaling van 30 km 

verder te zetten.  Onder licht gedruppel gaat het 

nu verder over een berijdbaar pad via de Refuge 

Laval tot op een grote parking waar de smalle 

weg terug verhard is. In de verte achter mij zijn 

de bergtoppen nu omgeven door donkere wolken. 

Ik fiets verder door het skioord  Névache waar 

een bijtrap afdaling begint doorheen de vallei van 

de Clarée. De temperatuur is terug gestegen 

waarbij er damp opstijgt uit het natte wegdek. Na 

een korte fotostop doe ik mijn regenvestje uit 

want de zon is terug van de partij. Het is 17.30 

uur wanneer ik onze verblijfplaats terug bereik 

met 5 nieuwe cols op het palmares na een 

indrukwekkende mooie tocht met de MTB. 

Mijn “ toerke “ zat erop! 

                                                          Willy Tierens 

 

 


