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Gaat het fietsen nog wel? 

In 2016 wilde ik graag nog een keer met TCM in De Drôme gaan fietsen. Ik dacht dat een operatie in 

het begin van het jaar geen belemmeringen op zou leveren. Na de 

operatie aan de bleef ik eerst pijn in mijn buik houden, waardoor ik 

moeilijk kon fietsen. Toen de intensiteit van het fietsen daarna ging 

opvoeren kreeg ik een overbelaste knie. De huisarts stuurde me 

naar de fysiotherapie waar ik na een aantal maanden was ik uitbe-

handeld. Het lopen ging i.p.v. beter steeds slechter, dus terug naar 

de huisarts voor een verwijzing naar de orthopedische chirurg. De 

conclusie na een CT-scan is dan ook, een versleten knie, alleen een 

halve knieprothese kan uitkomst bieden. Dit is voor mij even 

schrikken. Ik wilde er eerst even over nadenken sprak af dat ik be-

gin februari 2017 uitsluitsel zou geven. Het fietsen beterde en ik 

stelde de operatie daarom uit. Op mijn bucket list had ik nog het 

fietsen naar Santiago staan, dat wilde ik nu daadwerkelijk gaan uitvoeren. Na lang dubben hebben 

Marjanne en ik besloten om de Camino niet vanuit Nederland te fietsen. Door de lengte van Marjan-

ne ’s vakantie zou de route verspreid over twee jaar afgelegd dienen te worden. Ik wist niet of dit 

een erg goed idee is, omdat ik niet wist hoelang het mijn knie 

het nog zou uithouden. Daarom nemen we het besluit om de 

zilverroute (De Via de la Plata) te gaan fietsen. De route komt 

ons avontuurlijker over. De geplande Zilverroute is voor ons 

circa 1.350 km-1-lang van Sevilla naar Santiago de Compostel-

la via Finistère. De route loopt grotendeels over een oude 

Romeinse weg van Sevilla naar Astorga. Over deze weg werd 

het zilver afkomstig uit Midden  en Zuid-Amerika naar Sevilla 

vervoerd. Onder de Moorse overheersing, is deze weg door 

de christelijke pelgrims gebruikt, om op bedevaart te gaan 

naar Santiago. Vanaf Zamora loopt de Via de la Plata door 

Noord-Portugal richting Galicië Deze pelgrimsroute is een 

begrip binnen Spanje en staat op de werelderfgoedlijst. De Via de la Plata kan zich op een warme 

belangstelling verheugen van de Spanjaarden. De bewegwijzering is compleet en langs de route zijn 

albergues en hostels gebouwd. In de periode van onze fietsvakantie zijn deze voorzieningen groten-

deels gesloten i.v.m. de heersende hitte in dit jaargetijde. Alleen gedeelten van de oude onverharde 

 

Dochter fietst in Sierra Morena over 

steile grindpaden 



weg zijn voor fietsers begaanbaar. Naast onverharde zijn weggetjes malle asfaltweggetjes aangelegd 

om route voor fietsers. Bovenstaande foto geeft grintpa-

den aan die over een lengte van 80 km-1 over heuvels 

van een natuurpark voert. 

 

Landschappelijk trekt deze route van het hete Andalusië, 

door de groene bossen van de Sierra Morena naar de 

verlatenheid van de Extremadura. Binnen de Extremadu-

ra liggen prachtige stadjes als Zafra, het Romeinse Meri-

da en het middeleeuwse Cáceres. Extremadura staat 

bekend om zijn rijkdom aan vogels.  

Door de oude Romeinse poort van Caparra zoekt de rou-

te haar weg omhoog naar de hoogvlakte van Castilië. 

Hier beheersen de ooievaars de hemel. Salamanca is een 

trotse universiteitsstad die op deze route ligt. Hier heb-

ben wij een rustdag ingelast om de prachtige kathedraal, 

universiteit en natuurlijk de Plaza Mayor te bezichtigen. 

Zamora aan de Duero heeft een eigen karakter dat in-

tiemer overkomt dan Salamanca. 

 

Na Zamora buigt de route af naar het westen naar de 

bergketen waar achter Galicië ligt. Galicië lijkt eerder op 

Ierland maar dan op een zuidelijke breedtegraad dan 

Spaans. Het is een mooi gebied met gemiddeld veel regen 

en een aparte mythische sfeer. Wij fietsten bij zonne-

schijn door onmetelijk grote bloeiende heidevelden. 

Langs kloosters en kapelletjes slingert de route zich door de hoge heuvels zodat wij uiteindelijk, via 

Finistère het einde van de wereld, Santiago bereiken. De conditie van Marjanne en de knie van Al-

bert baarden ons vooraf zorgen of deze het tot Santiago zouden uithouden. Dat is na een voorspoe-

dige fietstocht geen probleem gebleken. 

De voor bereiding 

Begin dit jaar gaat het nog steeds goed met de knie, ik besluit daarom te proberen mee te gaan naar 

De Drôme. Omdat ik na de Camino alleen hoofdzakelijk met de club heb gefietst, ben ik als voorbe-

 

Het uiteindelijke Camino doel: de pel-

grim mis 

De Romeinse poort van Caparra enig 

bovengronds overblijfsel van een grote 
stad op een karrespoor. 



reiding een rondje Vlaanderen gaan fietsen. Mijn dochter wilde graag een keer het rondje Vlaan-

deren fietsen. Ik vind 900 km fietsen in 8 dagen, met volle bepakking, wel ambitieus.

 

Landkaartje met rondje Vlaanderen 

 

We fietsen vanuit Beerse bij Turnhout naar Bocholt waar we op een camping overnachten. De 

volgende dag rijden we door Belgisch Limburg naar Kanne, op route wordt dan iron man wedstrijd 

gehouden, dit houdt behoorlijk op. Het is een afgesloten parcours, dat over een grote afstand over 

onze geplande route loopt. Helaas staan er geen 

omleidingen aangeven dus we blijven maar peuzelen. 

Deelnemers van de iron man nemen veel slaapplaatsen in 

beslag, maar na veel bellen, kunnen wij een hotelkamer 

bemachtigen in het pittoreske Kanne. De dag erop 

vervolgen we de tocht naar Meldert. In plaatsje valt 

weinig te eten, de beheerders van de B and B brengen ons 

met de auto naar een 15 km-1 verderop gelegen 

restaurant in Bierbeek. Het zit niet erg mee die dag, in 

Hoegaarden treffen we een gesloten brouwerij aan, waarna we met veel moeite een biertje kunnen 

krijgen, boeken een B and B in een verkeerde plaats met dezelfde naam en het eten is moeilijk 

verkrijgbaar. Het is deze dagen 36 OC een beetje dorstig 

fietsweer analoog aan De Drôme zullen we maar zeggen. 

Het tast ons goede humeur niet aan. De volgende dag 

fietsen we naar Beersel waar we overnachten in een luxe B 

and B met zwembad. Er is weer geen restaurant is de beurt 

maar Marjanne heeft afgesproken om met een oud-collega 

te gaan dineren. Die brengt ons naar een restaurant een 

aantal kilometers verder op. In de nacht breekt er een forse 
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onweersbui los waarna de volgende dag bomen en elektriciteitskabels de weg versperren. Dan maar 

even de fietsen eroverheen tillen. De volgende dag 

overnachten we in Wervik een plaatsje wat door Willem 

van Oranje is opgedeeld tussen Frankrijk en de 

toenmalige Nederlanden. Ook hier is er op woensdag 

geen restaurant open, maar wel gelukkig wel een luxe 

cafetaria. Een bijzondere B and B waar de tweede B 

kennelijk niet voor Breakfast staat, dus geen ontbijt. We 

fietsen de volgende morgen tussen de oorlogskerkhoven 

door naar Ieper waar we een luxe ontbijt nuttigen. We 

rijden in de regen, via De Panne naar de kust, waar we in 

Middelkerke overnachten. We slapen in een B and B bij 

een bijzonder leuk echtpaar. De volgende dag fietsen 

langs de kust over de boulevard naar Oostende, langs het 

strand, grote hotels en een klein stukje duinen met een 

erop een overgebleven bunker uit WO II. 

We fietsen via Brugge richting Gent, waar we overnachten in een beauty farm in Beermum, die nog 

een luxe kamer beschikbaar heeft voor een zacht prijsje. In het door geplande dorpje  voor de over-

nachting is een dodemansloop daardoor zijn alle beschikbare slaapplaatsen in de wijde omgeving 

bezet. De restaurants in het plaatsje zijn bezet of gesloten, dus vervolgen we onze weg naar het 

plaatselijke cafetaria. Weer een B and B zonder ontbijt waar staat breakfast dan eigenlijk voor? We 

besluiten door te fietsen naar Gent waar we ontbijten op een gezellige locatie naast een gracht. We 

fietsen door tot aan Mechelen waar Marjanne dan afspreekt met een oud collega om uit te gaan 

eten. Wederom een gezellige avond. De volgende dag volgt een relatief kort tochtje naar Beerse. 

Mooie tocht door uitgestrekte polders, heide en bossen, fruitboomgaarden en zandduinen. Maar ook 

door pittoreske dorpen en Vlaanderens mooiste historische steden. Ik ondervind weinig last van mijn 

knie: laat De Drôme nu maar komen. 

De Drôme en het Chambre  

Na dat Leo het adres van de Chambre heeft toegestuurd ben ik mij nog even verder gaan verdiepen 

in de landstreek en in de plaats van overnachting. De Drôme is een departement in de regio Auverg-

ne-Rhône-Alpes het bestaat uit vele kleine dorpen en pittoreske stadjes. In mijn lagere schooltijd heb 

ik geleerd dat het hoogland van Auvergne een oud verweerd gebergte is. Deze plaatsen en dorpen 

zijn vaak kleine zelfstandige gemeenten zoals bijv. Soupière waar het Chambres du Hotel is gevestigd. 

De demografische kenmerken zijn een dun bevolkt gebied met een bevolkingsafname in het zestig en 
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zeventigerjaren (voor Soupière 71 inwoners). Een bevol-

kingstoename sinds de negentigerjaren naar 104 inwo-

ners, een oppervlakte van 5,2 km2 en een kerk. Volgens 

de website is het Chambres d'Hôtes Au Reve Chatoyant 

van Frans Gerbers & Lisa Florentinus gelegen in een 

rustieke omgeving aan de oevers van een rivier. Ze bie-

den gratis Wifi aan voor hun gasten. De kamers van Rê-

ve Chatoyant zijn uniek ingericht. Ze hebben een eigen 

badkamer met douche en toilet. 

De bar en eetruimte zijn op de begane grond gevestigd in een traditionele Provençaalse taverne met 

open haarden en houten meubilair. De grote openslaande deuren leiden naar een schaduwrijk terras 

met uitzicht op een mooie tuin. Er is een speeltuin voor kinderen. Het personeel kan helpen bij het 

organiseren van buitenactiviteiten zoals wandelen en paardrijden. 

Het landschap van De Drôme varieert van bergachtig 

oosten tot de vlakke vallei aan de Rhône in het westen. 

De Drôme is richting het zuiden een overgangsgebied 

naar de Provençe. Fantastische natuur en bergen kun je 

tegen in Parc de Vercors vinden. De Drôme is ideaal als je 

van natuur  en fietsen houdt. Het is dan niet 

verwonderlijk dat je in De Drôme veel fietsers tegenkomt 

die de cols willen bedwingen. Je kunt er ook fietsen langs 

glooiende lavendelvelden of leeuwenoude boomgaarden met olijfbomen. 

In De Drôme zijn heerlijke geuren door de lavendelvelden, olijfboomgaarden en uitgestrekte velden 

met zonnebloemen. In dit prachtige landschap al krijg je het 

onbeschrijflijke Provencaalse gevoel. De bergen en koele 

heldere beken vormen het decor op de fietstochten. In De 

Drôme liggen veel dromerige dorpjes waar je even kunt 

verblijven in een bar, café of restaurant. Meestal in de 

schaduw van oude platanen op het lokale dorpsplein. Tijdens  

de fietstochten wordt je geconfronteerd met prachtige 

vergezichten. 

Fraaie bezienswaardigheden in De Drôme zijn de mooie stadjes zoals Die met een Gallo Romeinse 

achtergrond, Nyons (centrum van de olijfolie), Dieulefit en Crest. Grignan is een  schilderachtig  

stadje op een heuvel en dat wordt omringd door lavendelvelden. Het dorp ligt circa 45 kilometer ten 

Het Chambres d'Hôtes Au Reve Chatoyant 

Een van de uniek ingericht kamers 

 Kasteel van Grignan verkregen middels 

website Chambres d'Hôtes Au Reve Chatoy-
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noorden van Orange en heeft een prachtig slot uit de 16de 

eeuw. Het kasteel bestaat uit een groep gebouwen uit de 

zestiende en zeventiende eeuw en is het grootste 

renaissancekasteel in Zuidoost Frankrijk. De beste manier om 

met De Drôme kennis te maken is dan ook om er te gaan 

fietsen. Bijvoorbeeld fiets eens over de rustige maar 

slingerende D156 van Saillans naar Bézaudun-sur-Bîne langs 

de Drôme.

 

Landkaart van De Drôme (www.google.com). 

Vlak na Saillans passeer je de Col de la Chaudière, waar je richting Bourdeaux, van een mooi uitzicht 

kunt genieten. Als je voor de Col stopt heb je een mooi uitzicht over het dal van de rivier De Kies 

daarna voor de D330 en volg die tot Cupies om vervolgens door een schitterend gebied te rijden tot 

Een tegen de rotsen geplakt dorp (brochu-

re 10 mooiste dorpen in De Drôme). 



bij de Trente Pas. Bij St. Ferréol-Trente-Pas volg je het bordje Eyrolles en kort daarop fiets je door een 

schitterende vallei. Aan de hand van de onderstreepte beweringen kun je verderop in het verslag 

controleren of deze beweringen voor ons zijn uitgekomen. 

 

De autorit naar het Chambre in De Drôme op zaterdag 8 september 

Vrijdag 7 september is het dan zover, we brengen de fietsen en tassen naar Piet. Piet heeft evenals 

ander jaren, gezorgd voor een ingenieuze doch eenvoudige constructie, om de fietsen onbeschadigd 

naar Frankrijk te kunnen transporteren. Bestaande uit een pallet, dekens en spinners. Frans v.d. 

Dungen heeft weer een Fiat-busje beschikbaar gesteld, hiervoor onze hartelijke dank. Nog leuker dan 

het beschikbaar stellen van het busje is dat Frans zelf mee 

gaat fietsen. In de voorbereiding zijn de fietsen 

gecontroleerd, in mij geval door Mart Verstegen, dus wat 

kan er gebeuren. Zaterdag om 5.45 uur melde Piet zicht op 

Duifhuizerweg om mij op te halen voor het gezamenlijke 

vertrekpunt bij Leo. Na korte tijd melden zich naast Leo en 

Piet, Huub, Jan, Bram en Frans. Paul is met zijn eega 

Henriette al richting Frankrijk vertrokken. De verdeling 

over de auto’s is snel gemaakt, ik mag samen met Bram en 

Huub bij Leo in de 

zijn auto. Een 

Honda van 10 jaar 

oud die 

rechtstreekst uit de showroom lijkt te komen. De overige 

fietsers nemen plaats in het busje. We rijden richting 

Luxemburg om daar te tanken, de benen even te strekken 

en wat te eten. Helaas kan het goedkope tanken worden 

overgeslagen, de betreffende laatste afrit is afgesloten. 

De geplande tankstop is nu bij een volgende parkeerplaats, 

we drinken koffie en er is een toilet aanwezig. De 

echtgenoten van de mannen hebben gezorgd voor grote 

thermoskannen met koffie. We rijden ondertussen op de 

tolweg waar Leo snel door kan rijden omdat hij een tolbadge 

achter zijn spiegel heeft geplakt. Hij nadert het speciale tolpoortje met een snelheid van ongeveer 30 
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km uur-1, waarna de slagboom opengaat en de betaling automatisch is geregeld. We zien bij Frans, 

dat hij het passeren van de tolpoortjes, steeds sneller voor elkaar krijgt. De Route du Soleil is een 

redelijk saaie route die loopt door landbouwgebieden afgewisseld met kleine stukjes natuur. 

Bij Lyon verlaten we A6 de nemen we de stadsroute over de A7. Deze route loopt langs de Rhône en 

zorgt voor afwisselende stadsgezichten. We passeren een gebouw langs de Rhône dat mijn bijzonde-

re aandacht trekt: het Musée des Confluences. Het is een gebouw met een zeer intrigerende uitstra-

ling. Van dit gebouw wil ik meer te weten komen. Dit bouwwerk staat in Lyon waar de Rhône en 

Saône samenvloeien. In het gebouw is een nationaal cultureel museum voor wetenschap gehuisvest. 

Het gebouw is een non-constructivistische compositie (niet waarneembaar), wat bestaat uit een 

wolk, die symbool is voor de onbekende niet waarneembare toekomst. De wolk is bekleed met een 

metalen omhulsel waarop kleuren en licht worden gereflecteerd. De grote natuurhistorische collectie 

vormt samen met het onderzoeksteam van de Universiteit van Lyon een unieke combinatie voor het 

uitvoeren van wetenschappelijke onderzoek. Het stelt wetenschappers in staat om de biologische en 

geologische diversiteit uit het verleden, te koppelen aan het heden, om zo m.b.v. backcasting (onder-

zoeksmethode) mogelijke toekomstig scenario’s in beeld te kunnen brengen. Na het passeren van 

Lyon volgt nog een stop in de buurt van Valance om nog even de benen te strekken.

 

Het Musée des Confluences de vormeloze stalen wolk (non-constructivistisch) die op de betonen constructie rust 

(www.google.com). 



 

Dag 1 fietsen in de De Drôme op zondag 9 september 

Routekaar met hoogte en afstand dag 1 (met dank aan Paul).  

Na een voor Franse begrippen goed verzorgde lunch, aangevuld met een sneetjes stokbrood en een 

banaantje voor onderweg, zou het 

voldoende moeten zijn om het 

fietsgedeelte van de dag door te 

komen. De banden worden nog 

eens flink hard opgepompt, het 

maakt niet uit of er een 23 of 25 

mm-1 band is gemonteerd. We 

verwachten een korte afstand van 

circa 70 km-1 te gaan fietsen. Maar 

je weet het met Leo maar nooit, 

 

Het eerste klimmetje (Street view). 



die die houdt van verrassingen. Ik heb er in ieder geval geweldig 

veel zin in het fietsen. Wij fietsen over een overwegend aflopende 

weg richting Le Bégunde-de-Mazenc. Tot mijn verbazing wordt er 

vrij snel geroepen dat het te snel gaat, dan maar wat langzamer 

fietsen, zeker nog stramme spieren. We pakken de D09 richting 

Charois, het blijft licht heuvelen, we rijden hoofdzakelijk door een 

open landbouwgebied met deels omgeploegde akkers. Jammer de 

afgemaaide lavendel, de afstervende zonenbloemen en de ge-

kneusde mais. Komt niet erg overeen met het beloofde landschap 

uit de brochure. 

Paul en Huub zijn de beste klimmers van het groepje, daarna vol-

gen in mijn perceptie Jan, Piet met mij in de buurt, van Bram en Frans weet ik het niet zo goed maar 

ik schat in dat Jan en Bram samen omhoog rijden. Frans heeft nog weinig ervaring in het bergop fiet-

sen dus blijft Leo waarschijnlijk voorlopig  bij Frans. 

Mijn doelstelling is om in de buurt van Piet omhoog 

te rijden, in 2015 was hij nog een stukje sneller in 

het omhoog fietsen, ik verwacht dat we nu gelijk-

waardiger zijn. We rijden over de D126 en passeren 

de Jabron over een leuk weggetje. Na enige tijd gaat 

de D126 over gaat in de D04, na een goede twintig 

km-1 dient zich het eerste serieuze klimwerk aan. 

Eerst omhoog dan even omlaag en dan wordt het 

weer klimmen naar een hoogte van 419 m-1. over een lengte 

11 km-1. Het gaat lekker over een mooie weg met haarspelt-

bochten. Het stijgingspercentage is tot maximaal 8,5%, toch is 

het weer even wennen aan het klimmen, bovenop op de col 

even drinken en is het wachten tot iedereen boven is aange-

komen. Het verzet wordt nog even gecontroleerd, is er wel 

juiste pion gemonteerd? Dan begint het afdalen, het is weer 

even kicken , om na een aantal jaren weer na beneden te 

fietsen. Huub gaat als een speer naar beneden over een rela-

tief slechte weg. De afdaling duurt niet erg lang, is een stuk 

korter en minder stijl dan je zou verwachten. We gaan pauze-

ren in Grignan, waar de groep uiteen is gevallen door stagne-

 

Wordt de papa hier geduwd? 
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rend wegverkeer. Leo en Paul fietsen voorop, corrigerend geroep heeft geen enkel effect, zij rijden 

rustig door naar het beroemde kasteel. Wij blijven wachten op de achterblijvers, als deze naderen 

komen de doorrijders ook teruggefietst. We besluiten te gaan pauzeren in het altijd gezellige uitzien-

de centrum. Het beroemde kasteel van Grignan is aan ons kennelijk niet besteed. De fietsen worden 

tegen de muur gezet. De charmante serveerster, die ons ook in 

2015 bediende, bedient ons nu weer. We fietsen een stukje terug 

en draaien de D09 op richting Le Bégunde-de-Mazenc waar we 

dezelfde bergrug weer passeren. Daarna volgt er een relatief 

vlakke weg, die na enige tijd wat begint te lopen, ik blijf in het 

wiel van Paul en Huub fietsen. Er komt in mijn perceptie een kort 

stukje kleine steile weg, maar het blijk het begin te zijn naar het 

hoogste punt van deze dag. Ik los bij Paul en Huub deze gaan voor 

mij veel te snel, daarna fietst Bram mij voorbij en roept: lang stuk 

hé. Dan zwoegen we verder door tot we 444 m-1 hoog zijn, waar 

we wachten op de anderen, Paul en Huub zijn de achterblijvers 

tegenmoed gefietst. We dalen af over een mooie brede weg waar 

Huub vol gas geeft. Wij (Piet, Leo en ik) volgen hem op gepaste afstand. In Le Bégunde-de-Mazenc 

aangekomen fietsen we richting Dieulefit, wij rijden ons Chambres d'Hôtes in volle vaart voorbij. Leo 

heeft met Hans gebeld, de oude eigenaar van La Colline het vorige verblijfadres op de fietsvakanties, 

dat wij op visite komen. In Dieulefit vindt er op dat moment een klassementsproef van de autorally 

plaats. Het is even dringen/zoeken om onze weg te kunnen vervolgen. Hans heeft een woning ge-

kocht met daarin een B and B in Dieulefit. De B and B heeft twee slaapplaatsen en Hans heeft ge-

vraagd of wij op de koffie komen. Een beetje jammer is het 

dat we voor deze koffie eerst een hellinkje op moeten fiet-

sen van ca. 9%. We worden allerhartelijkst ontvangen door 

Hans en Marie-José en de verdiende koffie staat al klaar. De 

stoelen worden bijgeschoven waarna het kopje koffie 

wordt opgedronken. Tijdens het gesprek wordt verteld dat 

Nellie van Leo jarig is, om het gemis voor Nellie te verzach-

ten wordt het “Lang zal ze leven” uit volle borst gezongen. 

Marie-José maakt hiervan een opname die ze naar zijn Nel-

lie zal versturen. Daarna rijden we over licht afdalende 

D540 weer terug naar Soupière waar de pasta op ons 

wacht. Een biertje pakken, daarna douchen en nog even 

chillen voor het eten. Alleen Frans heeft het druk om de problemen met zijn fiets op te lossen. Hij 

 

Op de koffie bij Hans en Marie-
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Frans vertroeteld zijn fiets 



gaat deze nog even extra vertroetelen voor de volgende dag. Daarna volgt het avondeten, nog een 

enkel biertje drinken, waarna de slaapkamer wordt opgezocht. Even oppassen dat je in het donker 

niet naast het bruggetje stapt. 



 

Dag 2 fietsen in de De Drôme op maandag 10 september 

Routekaar met hoogte en afstand dag 2 (met dank aan Paul). 

We hebben prima geslapen, in de vroege ochtend hoor je het verkeer over de D540 rijden, het is best 

een drukke weg, die de nachtrust kan verstoren. We gaan 

naar het toilet met schuifdeur, scheren, wassen en aankle-

den voor het ontbijt. Leo wil graag dat we niet ontbijten in 

onze renners outfit, 

wie zijn wij om dit 

verzoek te negeren. 

Immers wij hebben 

tijd in overvloed, we 

hoeven nu ten slotte 

geen 200 km-1 te 

fietsen met 2.500 

hoogtemeters. En bij 

het ontbijt aansluiten, bij een grote groep hongerige onbe-

kende medefietsers, die allemaal een ontzettende haast 

hebben. Daarna lopen we naar de ontbijtzaal waar Frans G al 

in de weer is, hij heeft in alle vroegte al vers brood gehaald 

 

Startklaar voor het ontbijt. 

 

De Bianchi’s zijn er klaar voor. 



bij de plaatselijke bakker. Daarna gaan we genieten van het compact opgesteld ontbijt. Leo heeft nog 

een mededeling dan zijn Nellie het een leuk filmpje 

heeft gevonden. Na het ontbijt omkleden, fietsen 

controleren, verzamelen en dan fietsen we richting 

Dieulefit. Voor Dieulefit slaan we linksaf voorbij de 

camping, wij fietsen over een onregelmatig stijgend 

weggetje, met stukjes van 11%. We komen met enige 

moeite uit op de D538. We fietsen een stukje de ver-

keerde weg in. De weg wordt onverhard, we draaien 

om, uiteindelijk fietsen we hier niet de Strade Bian-

che. We gaan richting Mountjoux en de weg 

loopt nog steeds omhoog. We rijden door een 

mooi ruig natuurgebied. Er zijn veel passages in 

De Drôme waarvan je bij het bestuderen van de 

route niet al te veel verwacht. Tijdens het fietsen 

zien we dan toch een prachtig landschap. De Col 

de Valouse vind ik een van die passen waarvan je 

blij van wordt (mits er niet te hard wordt ge-

fietst). Bij het beklimmen van de Col wordt je 

verrast door ruige ravijnen met prachtige vergezichten. 

Aan de westkant bij het afdalen, loopt de weg langs 

weiden. Deze weiden heb ik grotendeels gemist door 

de korte steile afdaling van een goede 3 km over een 

slechte weg. Hier is het opletten geblazen mede door 

het aanwezige grind. Leo heeft Col de Valouse gecom-

bineerd met Col de la Sauss een prima keuze. Beneden 

fietsen we langs een beek door een smalle kloof met 

een prachtige doorgang in een rots. We rijden nog 

even parallel aan de beek, daarna gaat de weg vrij steil 

 

Col de Valouse van de oostkant adembenemend 

mooi (Streetview) 

Jan fietst door de doorgang in de rots 

Paul rijdt een beetje vierkant naar boven. 



omhoog in een open agrarisch gebied. De omgeving levert een prachtig vergezicht op. Op de foto is 

te zien dat Paul niet zo makkelijk omhoog gaat, zo te zien rijdt hij een beetje vierkant de col op. Kan 

uiteindelijk ook gezichtsbedrog zijn of een gemanipuleerde foto van Huub. We rijden door een mooi 

gebied, de zon schijnt, het is nog steeds een dikke 30 OC. Van de gevreesde mistral winden hebben 

wij geen last. Er volgt een lange mooie afdaling 

waarna we Bouviéres over de D70 binnen denderen. 

In Bouviéres staan enkele oudere Nederlanders met 

een elektro bike te overleggen over de route. Daarna 

pauzeren we bij een erg klant onvriendelijk restau-

rant, dat je tegenwoordig niet meer zo vaak tegen-

komt. Dit soort beheerders van restaurants gaan 

vaak vrij snel over tot bedrijfsbeëindiging. Eerst moet 

de fietsen bij de buurman tegen de muur worden geplaatst, daarna moeten we bij een ongedekte 

tafel plaatsnemen, vervolgens krijgen we opmerkingen 

over het eten van boterham en daarna mogen we de bi-

dons niet worden gevuld. Kortom hoe krijg je clientèle 

weg? We volgen weg eerst richting Bourdeaux , daarna de 

D538 richting Saou om uiteindelijk in het ons bekende 

Ponte de Barret uit te komen. De D538 is een prachtige 

route met rotspartijen langs de weg. Je waant je even in 

het paradijs als je niet hoeft te fietsen. Licht afdalen, mooi 

weer, knabbelende beekjes, ruige natuur en samen met 

Huub op kop dat is pas genieten. 

Daarna komt Leo op kop als we na het een van een rivier-

tje oversteken, door een tunnel fietsen om zo Ponte de 

Barret binnen te rijden. De laatste keer dat ik hier was 

hadden we plezier met een man die er uitzag als een landloper die vervolgens in een dure Mercedes 

wegreed. Een van de twee koffiebars is ondertussen gesloten. De fietsen worden tegen de muur 

weggezet en wij wurmen ons bij twee van de drie tafeltjes. Een tafeltje is bezet door vier discussi-

erende jonge vrouwen. Wij drinken een kop koffie, een grote cola en vertrekken richting Soupière, 

waarbij we het vorige vakantieadres La Colline passeren. We fietsen richting Ezyhut, Leo zal toch niet 

…. gelukkig fietst hij rechtdoor. Nu nog even niet zal hij hebben gedacht. Na aankomst lessen we 

onze dorst met biertje en doen ons te goed aan de klaargemaakte pasta. We missen Henriette bij de 

pasta, die maakt iedere dag toertjes van circa 70 km-1, de accu moet leeg anders wordt er nog een 

 

Het(fiets)paradijs van 2018 (Streetview) 

 

Het voorgerecht met tonijn laat zich 

goed smaken (uitgezonderd Bram) 



extra rondje gefietst. Vandaag is ze naar het kasteel van Grignan geweest. Het kasteel hebben we 

alleen van veraf mogen bewonderen na een incident van logistieke aard. Andere jaren kwamen we in 

het centrum uit door langs de stadsmuur en het kasteel te 

fietsen. Nu is het een kopje koffie drinken en vervolgens 

wegwezen richting Dieudifit. We gaan douchen en ik ga 

even op bed liggen tot Jan roept dat ik kan gaan douchen. Ik 

roep terug ga jij maar eerst. Na het eten wordt het weer 

even relaxen aan de waterkant. Daar loop ik vervolgen weer 

een muggenbult op. Uiteindelijk is het vrij snel weer half 

acht tijd voor het avondeten. Het avondeten is voortreffe-

lijk, het voorafje met groenten laat zich vandaag goed sma-

ken (uitgezonderd Bram) De kip is flink gekruid en er volgt 

een lekker toetje. Bij het zien van de kip hoor ik mijn klein-

zoontje van 5 

al roepen: niet 

te pittig oma. Ik besluit het eten te beperken tot gewone 

porties we eten toch al extra warm. Bram eet geen 

groenten dat zie je niet zo vaak, de salades zijn aan hem 

niet besteed. Frans en Lisa proberen daar rekening mee 

te houden. In de avonduren na het eten wordt de dag 

doorgenomen, waarna over het wel en wee van auto-

dealers en installateurs wordt besproken. Geeft een 

interessant blik op voor mij onbekende branches. 

 

 

 

 

 

 

 

Nabespreking in de avonduren, waar 

gaan we morgen heen Leo? Waarom 

geen kasteel? 

 

Het kasteel van Grignan met dank aan 

Henriette  

 



 

Dag 3 fietsen in de De Drôme op dinsdag 11 september 

 

Routekaar met hoogte en afstand dag 3 (met dank aan Paul).  

Het was wederom een schitterende dag om te gaan 

fietsen.  De zon schijnt, het is lekker warm en bijna geen 

wind. We starten met de eerder beschreven route naar 

Le Bégunde-de-Mazenc en vervolgen onze weg naar 

Charois. We rijden met en grote bocht naar Tuy Saint-

Martin, daarna via Rolnac naar Marsanne dat heeft oude 

oer wortels. Al in de Romeinse tijd is hier een nederzet-

ting gevestigd. Tegen de heuvels van Marsanne staat nu 

nog een kerk met daar omheen diverse gebouwen en 

een kleinere kerk. Uit een bron stroomt water dat vol-

gens de legende genezende werking heeft. Bij de ingang 

van de kerk zijn sinds 1855 twee kanonnen geplaatst. 

Hoger op de berg staan de resten van de Église Saint-Félix, de oude toren van deze kerk is nog steeds 

 

Notre Dame De Fresneau (Logboek van Gé-

rard route Col de la Grande Limite) 



dominant in de omgeving aanwezig. Deze oude overblijf-

selen stammen uit de elfde tot veertiende eeuw. Leo 

heeft een tussenstop gepland bij de de Notre Dame De 

Fresneau. Om hier te komen moeten we een grindpad 

met een helling van ca. 17% overbruggen, dit is even 

flink aanpoten. Maar de beloning vindt hier boven plaats 

in de vorm een kleinschalig kerkgebouw. Na de kerk te 

hebben bezocht hebben we even op de bank vertoefd 

om vervolgens naar beneden te fietsen.  

We vervolgen onze weg naar de Col de la Grande Limite 

waarvan het eerste stuk in mijn herinnering vrij stijl is. In 

2015 heb ik het hier wat geforceerd en heb er nadien 

nog 

een 

maandje last gehad van een overbelaste spier. We 

fietsen door tot een vergezicht punt van waaruit 

we uitzicht hebben op de beneden liggende vallei. 

Het smalle gedeelte van de Great Limit scheidt 

twee prachtige stadjes van de Drôme Provencale 

namelijk: Marsanne en Mirmande. Deze pas is niet 

extreem hoog en aangenaam om te beklimmen. 

Hoe hoger je komt hoe prettiger hij klimt. De lucht is 

blauw de vergezichten zijn prachtig tussen het groen, 

het lichtspel tussen schaduwen en zon geeft deze col 

een extra dimensie. Met als centrale punt de voor mij 

fietsende clubgenoten. Op de top van de col is het 

verzamelen voordat we beginnen aan de goedlopen-

de afdaling. Jammer dat Leo Mirmande niet in zij 

routeschema heeft opgenomen. 

 

Bij het vergezicht punt wat een uitzicht! 

 

Verzamelen op de top van  Col de la Grande Limite 

 

Pauze bij de Notre Dame De Fresneau. 



Het is een prachtige afdaling waar ik in 2014 

met een defect balhoofdstel erg langzaam en 

hoekig naar beneden ben gefietst. Gelukkig gaat 

het op de Bianchi een stuk spoeler, uiteraard 

zou ik bijna zeggen hè Paul, het-fietst heel wat 

prettiger. Huub is zoals gewoonlijk deze fietsva-

kantie het snelst gedaald. Prachtige afdaling 

alleen voel je polsen beetje aan het einde van 

de col van het remmen in de vele haarspeld-

bochten. Na de afdaling fietsen we over de D104 

richting Crane. Hier wacht ons  nog een onverwachte uitdaging, om überhaupt op de fiets boven te 

kunnen komen. Een verraderlijk stuk weg met een stijgingspercentage van ca. 15 %, dat lijkt door 

optisch bedrog vals plat, waardoor het even stampen wordt om boven te komen. Tot onze verrassing 

staan we te wachten op Huub, hij komt daarna een beetje mopperend boven. De tripel functioneert 

kennelijk niet goed, een aanvullend onderzoek levert op dat de pion doorslaat. Huub geeft aan dat hij 

en Héléne in de beurs gaan tasten voor een nieuwe Wilier-racefiets, dit kan natuurlijk zo niet voort-

duren voor deze fanatieke fietser. Goed dat er een steile 

afdaling volgt waar Huub zich vervolgens goed kan uitle-

ven. We vervolgen onze tocht naar Crest over de D104 

waar we netjes achter elkaar blijven fietsen. omdat het 

een drukke weg is geworden. Frans heeft het vandaag 

moeilijk, last van zijn maag, heeft zich gisteren te goed 

gedaan aan de pittig gekruide kip van Lisa. Hij is blij dat we 

in Crest een kopje koffie gaan drinken.  

Crest staat bekend om haar grote toren. De toren staat in 

het centrum van dit plaatsje en is met 52 meter de hoog-

ste middeleeuwse toren in Frankrijk. Het stadje Crest is 

officieel gesticht door een familie met de naam Arnaud. De 

familie Arnaud heeft zich vervolgens gehuisvest op deze 

locatie, waarna het uitgroeide tot een stadje, het hedendaagse Crest. Zij hebben een groot kasteel 

gebouwd om de stad te beschermen tegen vijandige troepen. Dit kasteel is later verwoest door de 

legers van de Franse koning Lodewijk XIII. Alleen de toren is behouden gebleven. Het stadje heeft 

door de eeuwen heen ide authentieke middeleeuwse sfeer behouden . Er zijn in het plaatsje verschil-

lende gezellige terrasjes waar je heerlijk kan genieten van een lekkere lunch of een koud drankje. Wij 

 

Crest vanaf de rivier De Drôme wat mooi! 

(www.google.com) 

 

Reparatiemomentje met assistentie voor 

Paul  



gaan op een van die gezellig terrassen een kopje koffie drinken en daarna een cola om de ergste 

dorst te lessen. Bij de stadsfontein vullen we onze bidons voor we Crest uit rijden langs rivier de De 

Drôme. Ik werp nog even een snel blijk op de karakteristieke alom boven de stad aanwezige toren als 

we over de D164 onze weg vervolgen. We draaien een paar kilo-

meter verderop de D070 op, blijven deze volgen, dit gedeelte van 

de route is redelijk vlak. Dan volgt er een oponthoud Paul rijdt 

lek, het defect wordt middels een nieuw binnenbandje verhol-

pen. De tocht gaat het verder richting Col du Pas de Lauzun , het 

is warm en we zijn al een tijdje onderweg met de nodige stops. 

Daarna begint de weg langzaam te stijgen, het wordt steiler en 

steiler tot circa 10%. Ik ga langzamer, langzamer en langzamer, ik 

denk straks wordt ik ingehaald door Piet, maar die zag ik niet in 

mijn gezichtsveld komen. Ik werd eerst door Jan en later door 

Bram voorbijgereden en daarna wachten op het muurtje. Huub 

reed Frans tegenmoed, want Paul en Leo blijven in deze klim bij 

Frans. Nadat we zijn gehergroepeerd begint er een mooie afda-

ling, in het begin zijn er haarspeldbochten, later is de afdaling 

minder steil maar blijft lang doorlopen.  Er wordt door een paar mensen snelheid gemaakt, anderen 

dalen meer relaxt, daardoor worden de verschillen verrassend groot. We maar besluiten te stoppen 

bij een rotonde en na de hergroepering fietsten we verder over de D136 naar Saou. Wij rijden verder 

over de D136 naar Pont-de-Barret, in tegenstelling tot gisteren rijden we in sneltreinvaart door het 

stadje. Wij dachten de weg van gisteren naar Soupière te volgen. Maar Leo krijgt een ge-

dachtenkronkel en stuurt ons nietsvermoedend naar 

Eyzahut. Na deze afstand bij dit warme lijkt 8% ineens weer 

erg steil. Bram kwam mij voorbij rijden en gaf aan ‘Je fiets 

kraakt’ ik antwoorde spontaan het baasje ook, waarna hij 

lachend doorfietst roepend het is wel steil. Boven aange-

komen gooide ik water uit de fontein door mijn gezicht, wat 

kun je daar van opknappen. Na een korte pauze gaan we 

afdalen naar Soupière over een weg waarop kortgeleden 

split is aangebracht en een autorally is verreden. Ik vindt 

dat het dalen wel meevallen maar ik zag niemand achterop 

komen. Dit kan komen door een fotomomentje, maar die 

hebben we vandaag genoeg gehad, maar er kwam niemand 

 

Langzamer, langzamer en maar door-

gaan. 

 

Met vermoeide gezichten wachten wij op 

de andere TCMers. 



opdagen zoveel split lag er nu ook weer niet. Ik besluit maar een eindje omhoog te fietsen om te 

kijken wat er aan de hand is. De boys stonden in conclaaf om Huub heen deze had kennelijk een 

bochtje half gemist. Niets aan de hand vindt Huub ,een beetje verkeerd ingeschat, verder is er niets 

gebeurd. Dat juist Huub de bocht verkeerd heeft aangesneden is een raadsel, hoe kan juist Huub dit 

nu overkomen? Niemand wist het, na enige discussie gaan we maar verder afdalen richting Soupière. 

Waar we onze fietsen in de daarvoor aangewezen 

locatie stalden. Een biertje nee twee biertjes dronken 

omdat ik een geweldige dorst had gekregen zoals 

meerdere fietscollega’s. Frans G had de tafel al ge-

dekt en gaf aan dat de pasta klaar was. Wat had ik 

een dorst en honger morgen nog meer voeding mee 

nemen, maar de zakken zijn wel een beperkende 

factor. 

De pasta laat zich dan ook erg goed smaken die Frans 

G weet hoe je goede pasta moet bereiden. Dan af-

spraken maken over de volgorde van douchen, Jan 

neemt een douche die verder weg is gelegen van zijn kamer, maar dat schijnt niet de bedoeling te 

zijn. Maar het helpt wel om met zijn allen snel klaar te zijn met douchen. Morgen is er weer een lan-

gere wachtlijst want wij houden ons natuurlijk aan de regels van het huis. Daarna even chillen bij de 

rivier en er is natuurlijk een persoon die onvermoeibaar rondgewandeld in het kader van: ik heb niks 

geleden! 

 

Chillen na een vermoeide tocht aan de waterkant 

 

Niks geleden jongens: zijn er visjes in het 

water of is er goud aanwezig? 

Discussiëren: hoe kan dit nu gebeuren 



 

Dag 4 fietsen in de De Drôme op woensdag 13 september 

 

Routekaar met hoogte en afstand dag 4 (met dank aan Paul).   

De vermoeidheid begint toe te slaan en er staat voor morgen is een zware rit gepland. Geen Col de 

Rousset of de Mount Ventoux hiervoor is geen belangstelling maar een nieuw alternatieve zware 

tocht. Het is dag vier en kennelijk vindt Leo dat we 

maar eens aandacht aan ons durske moeten beste-

den. Gemakshalve noem ik het voor mezelf maar 

Henriette-dag. Het probleem met de pion van Huub is 

opgelost. Huub mag gebruikmaken van reserve ach-

terwiel van Piet, zijn dank is groot voor dit specifieke 

aanbod. De elektro-bike kan ongeveer 67 km-1 rijden 

daarom zal het wel geen lange ritje worden. Daar-

naast gebruikt de elektro-bike extra veel accucapaci-

teit als het heuvel op gaat, dus het zal een redelijk 

vlakke tocht worden. Frans denkt eraan om thuis te blijven omdat zijn maag speelt nog een beetje 

 

Piet bij zijn geliefde waterval. 



opspeelt. Daarnaast heeft hij last van zijn zitvlak 

gekregen. Hij heeft hiervoor zalf van Paul gekregen, 

het helpt wat, maar eigenlijk ook weer niet voldoen-

de om lekker te fietsen. We starten ondertussen de 

min of meer gebruikelijk route richting Le Bégunde-

de-Mazenc we pakken daar de Route Saint-Gervais 

(D172A) gevolgd door de Route de la Bégude waarna 

we in Saint-Gervais-sur-Roubion aan komen. Vervol-

gens volgen we de D126 door een landbouwgebied, 

die gezien dit jaargetijde van omgeploegde velden, 

gemaaide lavendel en afstervende zonnebloemen, 

geen route is die we ons blijvend zullen herinneren. 

Bij de A7 aangekomen fietsen we verkeerde richting 

op is mijn indruk. Leo is even de weg kwijt en impro-

viseert om vervolgens de route op de D04 te vervol-

gen. Frans fietst op kop en het lijkt nog redelijk goed te gaan, maar al pratende geeft hij aan dat het 

minder goed gaat. De D04 gaat over in de D124 we fietsen richting Rochefort en Valdaine over de 

route De la Touche. We passeren een licht glooiend stukje landschap om vervolgens de route te vol-

gen tot Le Bégunde-de-Mazenc. Henriette heeft er zin in en fietst vrolijk met ons mee. We komen 

langs Soupière waar Frans afslaat richting het Chambre. We 

vervolgen onze weg over D540 naar Dieulefit omdat Frans 

G van Lisa zo vroeg nog geen pasta klaar heeft gemaakt. 

We fietsen tot de camping en slaan daar rechts af omdat 

Piet nog een keer de waterval van nabij wil bezichtigen. We 

rijden over een slecht achteraf weggetje naar de waterval. 

Die zou je hier niet verwachten, maar het is een mooi ge-

zicht, het bruisende water in een dicht begroeide omge-

ving. Na een kwartiertje vervolgen wij onze weg om op het 

terras een kopje koffie met slagroom te drinken. Frans 

heeft ook zin in het drinken van een kopje koffie. Hij is met 

de Fiat bus na komen rijden. We hebben geen haast en 

lassen een ruime pauze in. Daarna fietsen we terug naar 

Chambres d'Hôtes waar de pasta al klaar staat. We rijden 

over de licht aflopende weg volle gas terug. Paul meldt dat hij lek heeft gereden. Paul is na dit inci-

dent ook toe aan een investering in een nieuwe buitenband. Kijkend na mijn voorband zie ik aan de 

 

Geconcentreerd kijken naar de verrich-

tingen van Steven Kruiswijk  

 

Kijk ons durske glunderen nu ze mee mag. 



zijkant een grote bult op het canvas. Bij terugkomst in het Chambre kan ik een nieuwe band kopen bij 

Leo, want je kunt hier geen risico’s mee lopen. Die jongen (hé man) is kennelijk op bijna alles voorbe-

reid. Na het douchen, dan gaan we op de laptop van Paul de Ronde van Spanje volgen, Steven Kruis-

wijk rukt op naar plaats drie, dat heeft hij voorlopig toch maar mooi voor elkaar gekregen. Om half 

acht gaan we aan tafel, het wordt tijdens het eten al donker. Bram geeft aan dat hij het eten van Elly 

erg mist, verwend manneke. Het is nu het eten wat Frans G of Lisa heeft klaargemaakt. Daarna volgt 

er nog een gesprekje over een trompet en een tv-

optreden van Bram waarin hij in een band mocht 

meespelen. Frans van Lisa vinden dit erg interessant 

het is een van hun favoriete tv-programma’s. We 

praten nog wat na en gaan slapen want morgen 

wacht waarschijnlijk een zware dag. Leo bagatelli-

seert dat met de gevleugelde woorden van Jan van 

Boxmeer “het is morgen bijna vlak” hoe vlak zien we 

morgen wel weer. Na het tandenpoetsen wil ik bed 

stappen, maar het matras ligt wel erg ver mijn kant in 

hé Huub. Ik val bijna samen met het matras op de grond voor zover de ruimte het toelaat. Bram 

roept dat er zit een beest bij zijn bed zit. Huub grijpt als Maashorstbeheerder meteen in: zet het 

beestje op een papiertje en werkt het naar buiten via het raam: probleem opgelost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De lege schalen en het lege bordje van Bram. 



 

Dag 5 fietsen in de De Drôme op donderdag 14 september 

 

 

Routekaar met hoogte en afstand dag 5 (met dank aan Paul).  

 

Voor aanvang van de tocht wilde Henriette een groepsfoto 

maken. Iedereen stemde hierin toe maar kennelijk is het zicht 

veld te klein ik ontdek uiteindelijk alleen mijn hand. Goed 

bedoelde poging van Henriette die dit foutje later ruimschoots 

gecompenseerd. Het is dan zover, dit wordt de grote 

verrassingstocht, die ik nog niet heb gefietst. Deze keer 

fietsen we over de langzamerhand zéér bekende D540 naar 

Dieulefit. Een weg die lijkt te zijn aangelegd in een historische 

oude keten van vulkanen, die vergelijkbaar is met kraters uit 

Italië, met dit verschil dat er geen water in staat. Bij Dieulefit 
 

De groepsfoto van Henriette met uitge-

zonderd Albert (zie arm). 



aangekomen beklimmen we eerst een steil heuveltje van ruim 11% kennelijk om er even in te 

komen. We komen op een smal landweggetje uit waar we 

vervolgens de verkeerde afslag nemen om op de D538, de 

geplande route te vervolgen. We klimmen door tot een 

hoogte van 640 meter-1, het is een goed lopende klim die 

niet al te moeilijk fietst, waar je in een mooi ritme tegen 

op kunt fietsen en niet al te lang. De stijgingspercentages 

op Col de Boutiére variëren tussen 6 en 10 procent 

waarna een korte afdeling van ongeveer 4 kilometer 

volgt. We blijven de D538 volgen en fietsen na Bourdeau 

de Col de la Chaudière op, deze is ongeveer 11,5 km-1 lang 

met stijgingspercentage tot 11,2% , voert ons tot een 

hoogte van 1040 m-1. Aan de voet van de col weten wij 

niet hoe 

lang, stijl en hoog deze col is. Ik begin in dit geval maar 

voorzichtig en fiets met Piet een stuk omhoog. In het 

begin rijd ik een klein stukje weg, maar Piet komt 

langzaam maar zeker terug. Ik rijd achter Piet, maar de 

col duurt wel erg lang, met behoorlijk steile stukken. 

Op een vlakker stukje probeer ik Piet te passeren, een 

speldenprikje, 

maar hij geeft 

geen krimp en 

versneld ook een beetje. Ik voel dat mijn benen verzuren op 

de steile stukken en laat Piet een eindje voor mij rijden. Het 

voordeel ik dat ik minder hoef op te letten op mijn 

voorganger, minder forceer en de omgeving beter in 

ogenschouw kan nemen. Naarmate de klim vordert begin ik 

Piet automatisch weer een beetje in te halen, maar deze fietst 

stevig door, niet te veel forceren den k ik, het wordt nog een 

lange dag. Dan zie ik dat Huub foto’s maakt, hé, hé ik ben bijna 
 

We zijn er bijna  

 

Het eerste colletje vandaag 

 

Dan ook nog lek rijden 



op de top van de col. Op de top wachten we op de andere collega fietsers. Frans arriveert met Leo en 

geeft aan dat hij zich een stuk beter voelt dan gisteren en hij heeft lekker omhoog gefietst. Als wij 

staan te wachten komen er nog twee trimmers aangefietst. 

Een van deze trimmers krijgt spontaan een klapband iets te 

hard opgepompt voor deze hoogte. Er is spontaan een 

opening in de binnen en buitenband ontstaan. Een 

probleem omdat zij dit kennelijk niet hebben verwacht, zij 

ontberen de 

vooruitziende blik 

van Piet en Leo, 

alleen een binnenband is nu onvoldoende! Er wordt wat 

geïmproviseerd en de band wordt er opgelegd, waarna de 

het fietspompje niet werkt. Jan is behulpzaam en pompt de 

band op met een koolzuurcilinder. We beginnen aan de lange 

steile afdaling met ruige natuur en prachtige vergezichten. 

Huub komt mij voorbij en omdat we verder geen volgers zien 

besluiten we te wachten op een splitsing. Je weet maar nooit 

of je verkeerd rijdt, op een extra steile klim zitten we op dit 

moment nu ook weer niet echt te wachten, dus safety first. 

Het duurt behoorlijk lang voor de andere arriveren zouden ze een fotomomentje hebben ingepland? 

Na de hergroepering rijden we door naar Saillans waar 

we gaan pauzeren voor het drinken van een drankje. Het 

is nog steeds bijzonder heet en ik eet het meegenomen 

brood, de overgebleven banaan en drie repen op om de 

honger te stillen. Mij zakken in het raceshirt waren 

vanmorgen erg vol maar zijn nu bijna leeg, zal het wel 

voldoende eten voor vandaag zijn? Dan arriveert een van 

de twee trimmers bij het terras met de mededeling dat 

zijn fietsvrind wederom een lekke band heeft en halfweg 

op de afdaling staat te achten. Jammer wij kunnen hem 

niet helpen, hij rijdt verder wat rond op zoek naar een fietsenmaker, maar dit eerzaam beroep wordt 

 

De uitbundige boys zijn ook present. 

 

Prachtig vergezicht in de afdaling: stoppen 

Mooie zijtak van de Drôme wel weinig water. 

 



hier maar sporadisch uitgeoefend in deze kleine stadjes. Misschien een hint voor het tv-programma 

ik vertrek, iets anders dan een verlopen camping. Hij besluit daarom zijn vriendin te bellen, om zijn 

vriend met de auto op te komen halen. Na de bidons te hebben gevuld fietsen we richting Espenel 

over D93. I jakkes hier gaat het even mis we rijden een smal weggetje op met een 

stijgingspercentage van ruim 12 procent. Leo ziet dat het verkeerd gaat, jammer, afslag te vroeg 

Bram controleert even op je telefoon 

waar we zitten. Terug en we vervolgen de 

D135 een prachtig weg langs een zijtak 

van rivier de Drôme. Aan de zijden van de 

weg zien we afbrokkelend 

sedimentgesteente. Het groepje valt 

regelmatig uit elkaar, de 

krachtinspanningen van afgelopen dagen 

beginne hun tol te eisen. Als het wat 

vlakker is kan ik bij Huub, Paul, Jan en 

Bram aansluiten, soms rijd ik er op een paarhonderd meter achter, als het wat steiler wordt erg 

vermoeiend dit net niet. Leo belt ondertussen Frans G op, dat hij de pasta niet op het vuur hoeft te 

zetten, wij komen veel later dan 16.00 uur in het Chambre aan. We volgen de D135 tot Saint-Nazaire-

le-Désert om te pauzeren, helaas kunnen 

we hier niets eten, dus drinken we maar 

twee cola’s. Frans scoort nog een ijsco, 

maar dat lijkt me nu niet het juiste 

moment om hiermee de honger te stillen. 

We zitten een beetje uitgeteld op het 

terras en vervolgen onze weg over de D335 

richting Gumiane, het hoogste punt wordt 

bereikt na na circa 87 km-1, van af 

kilometer 50 stijgt de weg al langzaam met 

soms kleine afdalingen (zie route kaart). 

Dan begint het dalen over de Grande Bouviérs, naar het ons bekende Bouvière, we fietsen in een 

glooiend open gebied. Wij rijden over D330 richting Vesc, waar het laatste klimmetje op ons wacht, 

wat nu plotseling een hele klim lijkt. We vervolgen onze weg over de D358 naar Dieulefit, op de D538 

rijden Piet en ik plots vooruit en staan te wachten op onze mede fietsers bij een camping. Ik zeg 

tegen Piet ik val bijna om van de honger, waarop hij mij een chocolade koek aanbied, waarmee de 

honger en het trillen van mijn benen enigszins verdwijnt. We rijden nu over de geëigende wegen 

 

De D135 schitterde weg, jammer dat de weg 30 kilometer lichtjes  

omhoog loopt. (www.Google.com) 

 

De D135 is nog steeds mooi maar elk nadeel heeft zijn voordeel: 

het gaat niet zo snel meer (www.google.com) 

 



naar het Chambre in Soupière. Er wordt bij aankomst een biertje of cola gedronken en vervolgens 

douchen en even uitrusten. Bij het avondeten en het aanvullend biertje valt de zwaarte van de rit 

natuurlijk erg mee. We maken het wat later dan gewoonlijk morgen is het een rustige fietsdag en dan 

gaan we weer huiswaarts. Maar wat heb ik vandaag aan het einde van de een tocht een honger 

gehad. Piet is voor mij vandaag de reddende engel geweest. 

 



 

Dag 6 fietsen in de De Drôme op vrijdag 11 september 

Routekaar met hoogte en afstand dag 6 (met dank aan Paul).  

 

Het is alweer de laatste fietsdag van deze fietsvakantie, zo’n 

week is zo voorbij. Leo heeft zijn route kaartje bestudeerd 

en zijn lijstje met D-nummers in zijn zak gestoken. Vandaag 

zal hij de route wel kunnen dromen, immers hij rijdt deze 

route met een zekere interval jaarlijks één of twee keer. We 

fietsen nu voor de vijfde keer deze week naar Le Bégunde-

de-Mazenc en dan vervolgens over de D09 naar Manas. Wij 

komen voor derde keer deze week door Pont-de-Barret over 

de D128, daarna fietsen we over de D136 fietsen we naar 

Saou. We rijden nu over de D538 richting Francillon-sur-

Roubion om vervolgens in het voor ons bekende Bourdeaux 

uit te komen. We blijven de D538 volgen tot over de Côte La 
 

De routekaart van Leo 



Bégude waarna een mooie afdaling volgt naar Dieulefit. We blijven deze routes mooi vinden, on-

danks dat we er in korte tijd intensief gebruik hebben gemaakt van deze wegen, goed gedaan Leo. In 

Dieulefit is de wekelijkse markt en wij drinken op het 

terras een kop koffie ;bij de eerste kop missen we de 

slagroom. Kennelijk is er sprake van een communica-

tie stoornis, zeken nieuw personeel in de bediening. 

Leo heeft Hans en Marie-José gebeld en deze ver-

schijnen weldra op het terras. Er volgt een geani-

meerd gesprek over het kopen van huizen en het 

opstarten van een Bed and Breakfast in dit stadje. 

Voor een kleine drie ton ben je hier het mannetje 

c.q. het vrouwtje als durfinvesteerder. Ook wordt het 

terugverdienmodel besproken aan de hand van een 

praktijk casus van een persoon met interesse heeft 

getoond. Deze schijnt geen durfinvesteerder te zijn 

volgens Hans, dus wordt het wordt uiteindelijk niets. 

We nemen afscheid en fietsen deze week voor de 

laatste keer over de licht aflopende weg naar het Chambre.  

 

Na terugkomst wordt de pasta geserveerd, het is 

voor mij niet bekend dat er zoveel pasta’s zijn die in 

zoveel verschillende vormen en smaken bereid kun-

nen worden. Chapeau voor Frans G die dit bijna elke 

middag bij terugkomst dit keurig heeft verzorgd. Een 

biertje drinken, handdoek meenemen en dan het 

douchen planen. Na het douchen, zitten we onder 

de pergola de belangrijke praktische zaken des le-

vens te beschouwen. Uiteraard gaat het over de 

fietstochten, wielerwedstrijden en wielertalenten, 

de zienswijze op de al dan niet afgesloten carrières, 

werkgevers, familiaire en collegiale verhoudingen, 

hobby’s, fascinaties en lotgevallen van plaatsgeno-

ten.  

Communiceren over werk, hobby’s en fascina-

ties. 

 

Het spiekbriefje van Leo om niet te verdwalen: 

Donderdag: Bram waar zitten we ? 



Daarna gaan we onder leiding van Piet de fietsen in het busje plaatsen. Vervolgens eten weer een 

maaltijd bereid door en met uitleg van Lisa. We nemen de week nog even door, tas/koffer inpakken, 

nog een biertje en dan gaan we slapen. Morgen is het weer vroeg dag, Frans  G heeft zich bereid 

verklaard om het ontbijt om zeven uur klaar te zetten, dan loopt de wekker van Jan om zes uur af.  

We rijden om acht uur na het ontbijt aan, het eten onderweg bestaat uit een grote zak Engelse drop 

aangevuld met Mentos, maken een sanitaire stop, eten een broodje in België en komen om circa 

20.00 uur in Mariaheide aan. Leo is zo vriendelijk om Huub en mij thuis af te zetten. Jongens bedankt 

het was een erg gezellige sportieve week. 

.  

Het laatste diner in de Chambre verzorgd door Frans en Lisa. 


