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Nog gedacht aan de oproep in de vorige nieuwsbrief om ons (of anderen in onze
omgeving) in grote getale aan te melden bij de Rabobank? Want hoe meer aanmeldingen
hoe groter de bijdrage die onze vereniging van de Rabobank tegemoet kan zien! Voor
meer info zie vorige nieuwsbrief.
Het verwachte verslag van de gezamenlijke fietsvakantie van een aantal van onze leden
is binnengekomen, dat willen we jullie niet onthouden.
Voor de liefhebber een filmpje met prachtige beelden van een ultieme mens/fiets prestatie
vastgelegd in een one shot opname, waarvan de buik gaat kriebelen. Kopieer daarvoor
het volgende adres in je adresbalk
https://youtu.be/5ud5T5I4XcA

Mart Smits

FIETSVAKANTIE JUNI 2015

Deelnemers: Esther, Harrie, Bert S, Bert N, Cor, Frank D, Frank S, Gerrit, Rinus en Mart.

Na de fietsvakantie van 2014 in de Vogezen is dit jaar gekozen voor de Alpen en de Provence. Er
waren twee vergaderingen nodig om alles goed te regelen.
Zaterdag 20-6-2015
Op zaterdagmiddag wordt de bagage bij Bert S afgeleverd en wordt de bus gepakt. Na enig
puzzelwerk lukt het om een flink aantal fietsen, koffers en andere spullen netjes in de bus te
krijgen.
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Zondag 21-6-2015
Om vijf uur in de morgen meldt iedereen zich opnieuw bij Karrevracht 19, nu voor het vertrek
richting Bourg d'Oisans. Naast de bus rijden twee auto’s mee: die van Bert v N en van Harrie die
eerder terug moet voor de presentatie van de alternatieve Tour de France.
Na een voorspoedige reis met enkele tank- en tussenstops komen we in de namiddag aan in
Bourg d' Oisans. We worden ontvangen in een prachtig appartement recht tegenover de
supermarkt.
Vanuit de keuken heb je een prachtig uitzicht op de Alpe d'Huez, een van de reisdoelen. Door de
eigenaresse van het complex, afkomstig uit Helmond worden we getrakteerd op een biertje. De
verdeling van de kamers levert geen probleem op. Met z’n allen genieten we van een heerlijke
macaronimaaltijd bereid door Harrie en Esther. Een welverdiende nachtrust volgt. Adresgegevens:
Jan en Ria Verhagen. www.chaletcarpediem.com
Maandag 22-6-2015
Om half acht is het ontbijt dat we zelf moeten verzorgen. We hebben een zware dag voor de boeg
dus er moet flink getankt worden. Iets na achten is het vertrek richting Grenoble. Een te drukke
weg. Na ca 25 kilometer slaan we rechtsaf en beginnen we via het viaduct aan de Col de Morte.
Boven op de col drinken we koffie en maken we ons gereed voor de afdaling richting Valbonais.
Hier begint de klim naar de Col d' Ornon. Na een kleine 100 kilometers zijn we terug in Bourg
d'Oisans.

99,6 kilometers, 1883 hoogtemeters

Dinsdag 23-6-2015
Na het ontbijt staat een tijdrit naar Alpe d'Huez op het programma. Er wordt een inschatting
gemaakt van de rangorde. De renners vertrekken om de drie minuten bij de streep voor de Alp. De
rangorde blijkt aardig te kloppen. We komen binnen een kleine tijdspanne aan in het centrum. Het
is koud op de Alp. Na de koffie klimmen we verder naar de Col de Sarenne. Bijna naar de 2000
meter grens. De afdaling is link vanwege de vele steenslag. Beneden aangekomen klimmen we
naar Les Deux Alpes alwaar de lunch wordt genuttigd. Na de afdaling wordt er rustig (+40 km/uur)
terug gereden naar Bourg d'Oisans. We genieten van een heerlijk diner. Harrie verlaat de groep
om terug te keren naar Nederland.

66,5 kilometers, 2087 hoogtemeters

Dag-2-map.html
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Woensdag 24-6-2015
Van Bourg d'Oisans reizen we via wat kleinere wegen richting Malaucene bij de Mont Ventoux. De
reis er naar toe is indrukwekkend en nodigt uit gefietst te worden. In de namiddag komen we aan
in een prachtige Gites even buiten Malaucene. De dag wordt afgesloten met een heerlijk diner van
kip met rijst. Adresgegevens: Corinne en Laurent Mas Aux Tournesols via www.booking.com

Donderdag 25-6-2015
De eerste dag in de Provence voert ons via Le Barroux en Caromb naar Bedoin. Vanuit Bedoin
wordt de moeilijkste kant van de Mont Ventoux aangepakt. Iedereen rijdt z’n eigen tempo en komt
heelhuids boven. Na de koffie wordt de afdaling ingezet. In Bedoin wacht een welverdiende lunch.
Via de Col de Madeleine komen we terug aan in Malaucene.

82,2 kilometers 2214 hoogtemeters.

Dag-3-map.html
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Vrijdag 26-6-2015
De laatste rit voert van Malaucene via Betoon, Monmoiron en Villes de Auzon naar de Gorges de
la Nesque. Een adembenemende rit door de Gorges. De weg loopt langzaam maar gestaag op. Af
en toe wordt er gestopt voor een fotomoment. Uiteindelijk bereiken we Sault alwaar de eerste
koffiepauze is. Hierna wordt de tocht verder gezet via de Mont Ventoux naar Le Chalet Renard.
Het is een lange goedlopende klim van ruim twintig kilometer. De afdaling naar Bedoin is dik
verdiend. Enkelen van ons zijn getuige van een vreselijke valpartij. Een zwaar gehavende fietser
ligt op het asfalt. Hopelijk loopt alles goed af voor deze onfortuinlijke fietser. In Bedoin is er tijd
voor een prima lunch. Ongeveer vijf uur zijn we terug in Malaucene. Onze gastvrouw heeft een
heerlijke maaltijd voor ons bereid. Tijdens de maaltijd krijgt Rinus een flesje wijn aangeboden voor
de organisatie van de “vakantie".

103 kilometers 1814 hoogtemeters.

Dag-4-map.html

Zaterdag 27 juni 2015
Om klokslag 5 uur in de morgen wordt, na een stevig ontbijt de terugreis aanvaard. Rond 18.00
uur komen we na een voorspoedige autorit veilig aan. Een einde aan een leuke fietsweek waarin
de schrijver van dit verhaal 352 kilometer heeft afgelegd waarin 8327 hoogtemeters waren vervat.

FIETSINFO
VERVOER met busje via Bert v S. en auto van Bert v N. (Harrie rijdt met eigen auto).
VERVOERSKOSTEN € 82 pp (Bert v N. vrij van betaling) en € 50 voor doos wijn als dank voor
de eigenaar van de bus.
Logies in Bourg d`Oisans www.chaletcarpediem.com 3 nachten € 980 maaltijden niet inbegrepen
Logies in Malauchene Mas Aux Tournesols via www.booking.com 3 nachten HP € 1805

Aanleveren
copy

famvandijk@home.nl

