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Nantua-Chambéry:
legendarische rit voor klimmers

OVER DE
ZWAARSTE
FRANSE COLS
De komende editie van de Tour de France lijkt de meest onvoorspelbare van de
laatste jaren te worden. Een van de meest spraakmakende bergritten wordt nog
vóór de passage door Pyreneeën en Alpen gereden. De negende etappe voert
over de Grand Colombier en de Mont du Chat, twee cols die wedijveren voor de
titel van ‘zwaarste beklimming van Frankrijk’.
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Als het Criterium du Dauphiné het laboratorium is voor de Tour
de France, dan heeft de afgelopen editie in juni een geslaagde
test opgeleverd. In de zesde etappe klommen de renners over
de Mont du Chat naar de finish in La Motte-Servolex. ‘Monsterlijk’
was het adjectief waar de Mont du Chat het meest mee
omschreven werd. Met een gemiddelde van meer dan 10% over
een afstand van negen kilometer én uitschieters tot 15%, moet de
berg voor weinig andere Franse cols onderdoen.
Wat ASO nog het meest zal plezieren, is dat er tijdens de
Dauphiné ongenadig op gekoerst werd. Vluchters werden mondjesmaat ingelopen – Oliver Naesen was de laatste overlever, zong
het uit tot twee kilometer vóór de top – en de klassementsjongens bestookten elkaar met aanvallen in man-tegen-mangevechten. Fabio Aru klom solo als eerste over de top, maar in een
technische en razendsnelle afdaling werd hij ingelopen door een
losgeslagen Chris Froome, Richie Porte en Jakob Fuglsang. In
de sprint maakten de toppers uit wie de etappe won en wie de
leiderstrui overnam van Thomas De Gendt: Fuglsang won, Porte
pakte de trui. Het was een scenario om duimen en wijsvingers
van af te likken. En dan moesten de echte Alpenetappes nog
volgen …

KAN HET STEILER?
De rit was een geslaagde generale repetitie voor de Touretappe
van Nantua naar Chambéry op zondag 9 juli. In die negende
etappe ligt de top van diezelfde Mont du Chat op 25 kilometer
van de finish. ‘Le col le plus dur de France’, noemde het Franse
wielermagazine Le Cycle de bergpas op zijn cover van juli 2007.
Onder wielertoeristen is het beest sindsdien goed bekend. “Een
gemiddelde van meer dan 10% over de ganse klim vind je bijna
nergens in Frankrijk,” bevestigde José De Cauwer tijdens de
uitzending van de Dauphiné. Of hij écht de zwaarste is, trok Le
Cycle zelf vorig jaar in twijfel toen het plots de Col du Grand
Colombier de zwaarste beklimming van Frankrijk noemde. En
laat nu net die Grand Colombier de klim zijn die de renners tijdens de Tour vóór de Mont du Chat voorgeschoteld krijgen. Een
Tourrit met twee beklimmingen die wedijveren om de zwaarste
van Frankrijk te zijn? Dat volstaat als uitdaging voor ons. En
dus stapten wij op een zondagochtend in mei in startplaats
Nantua op de fiets voor de volle 181,5 kilometer van de negende
Touretappe.
Nantua ligt in een diepe vallei. Onder de platanen bij het meer
zal de start van de etappe gegeven worden. Ook wij vertrekken
er, rijden door het langgerekte stadscentrum en beginnen meteen te klimmen naar de Col de Bérentin. Eerst de benen roderen
is er niet meteen bij, al is regelmatig klimmen tegen gemiddeld
7% niet onoverkomelijk. Dat aanvallers met klimmersbenen hier
al zullen vertrekken voor een gooi naar de dagzege staat buiten
kijf. Na elf kilometer staan we al op de top op 1140 meter. De D101
golft nu verder over het Plateau de Retord, een prachtig verlaten
uitloper van de Monts de Jura. Het logboek van de Tour vermeldt
er nog enkele cols van derde categorie waar punten te verdienen
zijn, maar eerlijk gezegd hebben we daar niet veel van gemerkt.
Misschien omdat onze mond openviel en een tijdje in die modus
bleef toen boven het groene plateau plots het besneeuwde
bergmassief van de Mont Blanc verscheen. De hoogste Alpentop
toont zich tijdens deze prachtige dag (staalblauwe lucht) van
zijn meest adembenemende kant. Tot op de top van de Mont du
Chat zullen we uitzicht op de Mont Blanc blijven hebben.

COL DE LA BICHE
Le Bugey heet de streek waar we doorheen fietsen. Het gebied is
ook bekend om zijn vin de pays. In de afdaling naar de vallei van
de Rhône fietsen we door enkele van de wijngaarden. Daar rijden
we voor het eerst vlak, maar niet voor lang: in Seyssel is het
weer klimmen geblazen naar de Col de la Biche. Het is een klim
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“Onze mond valt open
en blijft een tijdje in die
modus wanneer plots het
besneeuwde bergmassief van
de Mont Blanc verschijnt”
die geen belletje doet rinkelen en die ook tijdens deze etappe
zal ondergesneeuwd worden door de superlatieven die voor
de Grand Colombier en de Mont du Chat zullen bovengehaald
worden. Die Biche zal daarom voor sommigen zwaar tegenvallen: met een afstand van meer dan tien kilometer tegen 9% krijgt
hij terecht een hors catégorie-vermelding.
De streep voor de bergpunten wordt getrokken bij het Croix de
Famban op 1316 meter. Weer fietsen we er door een decor met
de adembenemende Mont Blanc in de achtergrond. We hebben
al vaak in de Franse Alpen gefietst, maar nooit kregen we die
mastodont zo lang zo goed te zien. Nu weten we ook waarom:
midden in het hooggebergte reikt het zicht veel minder ver dan
wanneer je vanop de uitlopers een bergketen aanschouwt. Soit,
in de afdaling hebben we alle aandacht weer nodig voor de
smalle en bochtige weg. In Brénaz fietsen we door het vredig
stille Valromey met zijn ingedommelde dorpen. Nergens voert
er een belangrijke weg door deze door bergen omgeven vallei.
Héérlijk fietsgebied!

GRAND COLOMBIER
Het is in dit Valromey dat je de voet naar de Col du Grand
Colombier moet zoeken. Net zoals aan de oostzijde van de
bergpas voeren er vanuit deze westelijke flank twee routes
naar de top. Alleen in 2012 en 2016 beklom de Tour deze col
al een keer, maar op zondag 9 juli zal dit voor het eerst via de
Directissime gebeuren. Zo wordt de meest directe route naar de
top genoemd: de kortste dus, maar ook de steilste. Die D120c
vertrekt in Virieu-le-Petit tegen een al verdomd steile 8%. In
de berm worden de statistieken van de volgende kilometer
op een paaltje telkens meegegeven. In het geval van de Grand
Colombier is dat geen hulp. Oordeel zelf: km 2 tegen 11,4%, km 3
tegen 13,5%, km 4 tegen 14%. Is het een al ongelijk gevecht met
de zwaartekracht, dan is de mentale beproeving mogelijk nog
zwaarder. Mochten we niet alle krachten nodig hebben om zwalpend hogerop te geraken, we zouden met plezier zo’n paaltje
een meter onder de grond kloppen. Na vier kilometer verdwijnen
de bomen en klaart de hemel gelukkig op. Er volgt een plateau
vals plat om dan in de laatste twee kilometer weer naar 10% te
pieken. Het panorama op de top (1501 m) is alweer schitterend,
met nu ook het Lac du Bourget aan onze voeten.
De afdaling is er een voor technische dalers: smal, bochtig,
onoverzichtelijk, slecht wegdek en verschroeiend steil – mens
en machine moeten er tot het uiterste gaan. Zeker wanneer je in
tegenstelling tot de renners ook voor tegenliggend verkeer alert
moet blijven. Op onze gps lezen we beneden een maximumsnelheid van 104 km/u. Dat durven we onze bloedjes thuis niet te
vertellen, maar we geloven het niet. De Grand Colombier krijgt
zelfs onze Garmin op de knieën.

MONT DU CHAT
En dat zal vast ook voor de Mont du Chat gelden. In Culoz
staan we weer in de vallei van de Rhône. Dertig kilometer
scheiden er ons nog van de finale klim. Het zijn de meest vlakke
kilometers van de dag. Maar de gemakkelijkste? Akkoord, de
Côte de Jongieux is niet meer dan een rimpeling onderweg. In
vergelijking met wat we al geklommen hebben, is die echter
verwaarloosbaar. Het is vooral het afgematte gevoel waar we
mee rondrijden dat ons zorgen baart. Aan de voet van de Mont
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du Chat hebben we al 3600 hoogtemeters afgelegd, waarvan
een groot deel buiten categorie. En dan wacht nog de zwaarste beklimming van de dag. Of van alles wat er in Frankrijk te
beklimmen valt, volgens kenners.
Wanneer we in het gehucht Trouet de D42 inslaan is het beest
(een ‘poesje’ zal die Chat wel niet zijn) meteen ontwaakt. Een
halve kilometer gaat het tegen 7%, om dan drie kilometer iets
boven 9% te stagneren. Dát percentage is nog min of meer te
bedwingen, maar na vier kilometer is het hek compleet van de
dam: het gaat non-stop tegen 12% omhoog. Vergeet alles wat je
leerde over doseren, blijven drinken en op je ademhaling letten.
Dit is hangen aan de afgrond en hopen dat er uit het niets een
wonder gebeurt. Dat wonder komt er niet, maar vallen doe je
vreemd genoeg ook niet. Is het omdat onze geest het nadenken
heeft opgegeven? Plots stoppen we met rekenen (“nog zoveel
hoogteverschil voor zoveel afstand, betekent nog zo’n stijgingsgemiddelde”) en met dromen van een reusachtige steak frites
vanavond. We hebben ons neergelegd bij ons lot dat het leven
zich, toch voor het volgende uur, op een uitzichtloos zwalpende
manier zal afwikkelen. Gelukkig zijn er nog de bomen. Tot bij de
top fietsen we immers in de schaduw en dat mag bij temperaturen diep in de 20°C.
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“Een Tourrit met twee
beklimmingen die wedijveren
om de zwaarste van Frankrijk
te zijn? Dat volstaat als
uitdaging voor ons”

Pas op de top krijgen we weer het fenomenale uitzicht dat we
al sinds het vertrek telkens weer zagen opduiken. Het beurt ons
een heel klein beetje op. Alle beetjes helpen, want voor de afdaling moeten we alle alertheid uit ons hersenen persen. Kilometers
afdalen tegen 12% is immers niet van, euh, de poes. Stel je voor
dat je je hier nog moet reppen om een rit te winnen of een gele
trui te pakken, flitst er door ons hoofd. Het is precies wat in 1974
gebeurde, de enige editie dat de Tour over de Mont du Chat
passeerde. De naam van de renner die in Aix-les-Bains als eerste
over de finish reed? Eddy Merckx.

TOUR DE FRANCE
De negende etappe van de Tour voert op
zondag 9 juli van Nantua naar Chambéry.
De afstand bedraagt 181,5 kilometer,
waarin bijna 5000 hoogtemeters moeten
overwonnen worden. Naast vier hellingen
van tweede tot vierde categorie, wachten
er ook drie beklimmingen buiten categorie. De Col de la Biche, de Col du Grand
Colombier en de Mont du Chat behoren
tot het zwaarste klimwerk dat in Frankrijk
kan gereden worden. Volgens de statistieken is dit in theorie de zwaarste rit uit de
Tour de France dit jaar. Opvallend is dat
deze etappe door de Jura gepland staat
tussen de Vogezen (met al een aankomst
op La Planche des Belles Filles) en de
Pyreneeën. Pas tijdens de laatste week
duiken ook de Alpen op. Dit soort ogenschijnlijke overgangsetappes kan het klassement echter danig dooreenschudden.

DE REGIO
Startplaats Nantua ligt in het departement Ain, net als het grootste deel van de
rit. Alleen de Mont du Chat en het vervolg
tot aankomstplaats Chambéry maken

deel uit van het departement Savoie.
Opvallend is dat alle beklimmingen over
kleine wegen voeren, met amper verkeer.
De Bugey is dan ook een prachtige, dunbevolkte streek. Landschappelijke hoogtepunten onderweg zijn het Plateau de
Retord, de afgelegen vallei van Valromey
en de prachtige panorama’s op de
besneeuwde Mont Blanc en de vallei van
de Rhône. Leg je al deze troeven samen,
dan ontdekten we een onbekende regio
met een groot potentieel voor fietsers.

OVERNACHTEN
Savoie-Mont-Blanc ontwikkelde een label
‘accueil qualifié vélo’. De accommodaties met dit label zijn extra uitgerust om
fietsers te ontvangen. Wij verbleven in
Comfort Hotel Actuel Chambéry Centre,
centraal bij het station van Chambéry,
dat dit label draagt. In Nantua ligt hotel
L’Embarcadère bij de oever van het Meer
van Nantua. De kamers zijn zeer ruim en
modern. Ontbijt met zicht op het water.
Info via www.hotelembarcadere.com.

TIP!
Elke tweede zaterdag van de maand van
juni tot september is de route naar de
Col du Grand Colombier, vanuit Culoz,
exclusief voorbehouden voor fietsers. De
toegang tot het parcours is gratis.

HANDIG ONDERWEG
Vélo Savoie Mont Blanc is een handige
app met alle info over routes, beklimmingen en praktische noden die fietsers in de
regio kunnen hebben.

INFO
www.ain-tourisme.com
www.bugeysud-tourisme.fr
www.bugeyvelo.com
www.chambéry-tourisme.com
www.savoie-mont-blanc.com

