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Sneeuwschoenwandelen
Met zicht op de Mont Blanc
Boven Saint-Gervais Mont Blanc
zou ik aanvankelijk gaan parapenten (fear factor 6!) en
bungeespringen (fear factor
10!), maar dat feest kon op
het laatst niet doorgaan
vanwege te veel wind. «Dan
maar sneeuwschoenwandelen?», had Julie van het toeristenbureau gesuggereerd. Bepaald geen adrenalinesport, maar
ik laat me graag verrassen.
Met de cabinelift gaan we omhoog en
samen met wandelgids Gonzague

Angstfactor

1
IJsklimmen

trekken we vanaf de top langs
sneeuwhellingen ons eigen spoor
naar beneden. «Dit stukje kun je beter
op je achterste glijden.» Gonzague
geeft het voorbeeld en wij springen
hem gedwee achterna, met hilarische
taferelen tot gevolg. In het bos vinden
we overal dierensporen in de sneeuw,
waarover de gids fascinerende weetjes vertelt. Het krioelt er van de vossen, hazen, reeën en eekhoorns. We
ronden de dag af op het terras van een
gastronomisch hutje aan de bosrand.
Want ook dat is Frankrijk.

NODIG? Sneeuwschoenen
(‘raquettes’) en wandelstokken
(overal ter plaatse te huur).
FUN? Dit is puur genieten.
Je ontdekt een totaal andere
bergwereld.
WAAR? Bijna overal. Boven
Saint-Gervais loop je vanaf
Le Bettex een prachtige toer
naar Saint-Nicolas met een
indrukwekkend zicht op de
Mont Blanc.
INFO? www.saintgervais.com

Stoer en sterk

Ik hak mezelf langzaam omhoog op de kunstmatige waterval
van de 22 meter hoge ijstoren, aan een touw gezekerd door instructeur Damien. «Kleine pasjes», roept hij van beneden. Bij
elke trede test ik onnodig twee-, driemaal of de punten van mijn
stijgijzers wel vast genoeg zitten. Idem met de ijsbijlen. Verkrampt zoek ik grepen, waardoor mijn armen zo verzuurd raken dat ze gaan trillen. Ik haal de top niet. IJsklimmen is niet
voor watjes. Het vraagt techniek, kracht in de benen, armen
en polsen én je moet het ijs durven te vertrouwen. En natuurlijk mag je geen hoogtevrees hebben.

NODIG? Een klimuitrusting. Die krijg je
ter plekke.
FUN? Dit is écht stoer. De top halen
schijnt een moment van extase te zijn.
WAAR? Vlakbij Champagny-en-Vanoise,
een skidorp verbonden met La Plagne.
Een dagje ijsklimmen kost 9,20 euro
(volwassene) of 5,10 euro (kind).
INFO? www.champagny.com
(zoek op ‘escalade sur
glace’)

FIETS

Agenda

Angstfactor
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IJsland krijgt reusachtige ijsgrot

ZATERDAG
21 FEBRUARI

ZONDAG
22 FEBRUARI

Begijnendijk, Brevet (35 km). 12.3014 u, Café Brouwershuis, Kleine
Steenweg.
Berlaar, Liefdadigheidsrit (40 km).
12-14 u, Zaal Kwarto, Dorpsstraat 44.
Boorsem, Brevet (35 km). 9-10.30 u,
Hoeve Boorsems Geluk, Grotestraat
97.
Herenthout, Verbroederingsrit (40
km). 12-14 u, Café Molenhuis, Molenstraat 52.
Knesselare,VTT Slothappening (1525-38-48 km). 8.30-14 u, Sporthal
Flabbaert, Prinsengoeddreef 33.
Overpelt, Veldtoertocht (10-23-3343-53 km). 8.30-14.30 u, Zaal Holheide, Bremstraat.
Sijsele, Uilenspiegeltocht VTT (1635-45 km). 8-14 u, Sportzaal, Lindenplein.

Aartrijke, Heuveltocht (26-36-46
km). 8-11 u, Zaal Jonckhove, Aartrijkestraat 9.
Begijnendijk, Brevet (35 km). 9-10 u,
Café Brouwershuis, Kleine Steenweg.
Haaltert, Toprit (35-50 km). 8.3010.30 u, Fitness De Keij, Hoogstraat 81.
Ichtegem, Brevet (35 km). 8.30-10 u,
Café St. Cecilia, Engelstraat 10.
Koksijde, MTB Toertocht (35-47 km).
8.30-13.30 u, Sporthal, Houtsaegerlaan.
Lokeren,Toprit (35 km).8.30-10.30 u,
Parochiezaal Oudenbos, Hanusdreef.
Mol,Bosveldtoertocht (15-25-37-4867 km). 8-10.30 u, Tenniclub Wezel,
Tennislaan.
Nijlen, Inlooprit (46 km). 8.30-10 u,
Café De Roskam, Albertkanaalstraat 1.
Zelzate, Toprit (35-50 km). 8.3010.30 u, Café De Moedige, Assenedesteenweg 193.

In IJsland opent in juni een nieuwe toeristische attractie: een ijsgrot in een tunnel
van een halve kilometer onder de Langjökull, de op één na grootste gletsjer van
het land.Die ligt op zo’n 140 kilometer ten noordoosten van hoofdstad Reykjavik.
De ijsgrot is de grootste door mensenhanden ooit gemaakt. Een geleid bezoek
aan de dertig meter diepe ijsgrot zal een goed uur duren. De tocht naar de top
van de gletsjer en de ingang van de grot maak je
met een achtwielige reuzentruck, die je tot 1.200
meter hoogte brengt. De
toegang tot de grot zelf is
beperkt tot maximum
tachtig personen tegelijk.
In de gangen komen ook
kamers met uitleg over
gletsjers en vulkanen. Eén
kamer wordt omgebouwd
tot een ijskapel waar in je
ook kan trouwen. Aanbevolen voor koele minnaars. (FBr)
Meer info:
www.visiticeland.com

Anders aan
de wandel
Een wandelreis moet niet altijd ver
en lang weg zijn. Anders Reizen,
een specialist in zowel groepstochten als individuele wandelreizen,
heeft ook een interessant aanbod
voor wie dichtbij op stap wil.Zo zijn
er makkelijke weekendtochten
dwars door de Hoge Venen van Eupen naar het romantische Monschau, een tocht langs de IJzer van
bron tot monding of een trektocht
in het Nederlandse Zeeland. Origineel is een wandel- en schrijversweekend in de Voerstreek. Jeugdauteur Stefan Boonen trekt de wandelschoenen aan en geeft een
schrijfcursus jeugdverhalen. Eendaagse tochten zijn er onder meer
in de Brugse Meersen,het Limburgse Vijvergebied en rondom de
Muur van Geraardsbergen. En in
het spoor van Napoleonkan je op
paasmaandag naar Waterloo. (FBr)
Meer info: www.andersreizen.be
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DE FRANSE ALPEN

Buiten de piste

Aanschuiven bij de skiverhuur, aan de kassa, bij de lift,
in het zelfsbedieningsrestaurant... Steeds meer wintersporters willen wel eens ‘wat anders’ beleven in de
sneeuw. Op zoek naar alternatieve kicks in de Franse
skigebieden. Wat houdt je tegen?

Bobsleeën

JONATHAN VANDEVOORDE

4G op ijs

«Wat moet ik mij voorstellen bij 4G», vraag ik
aan de bobsleepiloot vlak voor het vertrek. Hiermee ga ik binnen enkele
seconden de Olympische track
van La Plagne naar beneden
suizen. «De Space Mountain
in Disneyland is maar 1G»,
zegt hij met een grijns. In het
echte leven is hij bankdirecteur. Vanavond zit hij achter
de hendels van een viermansbob.
Langzaam komt de slee op gang.
Er is nu geen weg terug. De Space
Mountain vond ik erg leuk, maar 1,6 km in
minder dan een minuut? Dit wordt heftig.
‘Heftig’ is een woord dat de lading niet dekt.
122 km/u. in een bocht doet nogal wat met je
lijf. In één van de 19 bochten trekt heel even
het zicht weg uit mijn ogen. Ik voel dat ik ingewanden heb, die erg zwaar worden. Mijn
hoofd ook. Bij het ingaan van elke bocht hoor
ik een harde klop: het blijkt mijn hoofd te zijn,
dat tegen de zijkant van de bobslee slaat. Dit
gaat ongelofelijk hard!

Angstfactor

Angstfactor

Toerskiën
Bij het toerskiën maak je
geen gebruik van de skiliften. Je moet dus zelf de
berg omhoog lopen. Berggids Thierry Lombard
leert me alles wat ik moet
weten: hoe je de stijgvellen moet bevestigen —
«Geen zeehondenhuid
meer zoals vroeger, vanwege Brigitte Bardot» —
en hoe ik efficiënt bergopwaarts moet schuifelen en
kan keren. En de techniek
van het afdalen door wat
poedersneeuw had moeten zijn. Omhoog gaat me
probleemloos af, maar

Crême brûlée

door de regen van afgelopen week is er een harde
ijslaag ontstaan die, boven
op een zachte onderlaag
dunne sneeuw, te vergelijken is met een crême
brûlée. Omdat ik een
snowboarder ben, ontbreekt mij de fijne skitechniek waardoor ik mij
in de afdaling met grote
moeite overeind weet te
houden. «C’est pas compliqué», roept Thierry me
nog toe, meters voor me
uit swingend. Met samengeknepen billen haal ik
schrapend het dal.

Curling

4

NODIG? Een goede basisconditie,
skitechniek, alsook toerskischoenen,
stokken, toerski’s en een lawineuitrusting (te huur). Kun je niet met lawinepieps, -sonde en schep overweg?
Huur dan gewoon een berggids in.
FUN? Een dikke tien! Voor skiërs het
opperste genot. Onder snowboarders raakt hiervoor de splitboard —
een snowboard die in twee ‘ski’s’verdeeld kan worden — in zwang.
WAAR? Bijna overal.Thierry werkt
vanuit Pralognan-la-Vanoise. In Arêches-Beaufort ging ik omhoog over
een gemarkeerd stijgspoor, ideaal
voor beginners. Het toeristenbureau
biedt een toerski-clinic aan, mét zicht
op de Mont Blanc!
INFO? www.areches-beaufort.com

8
NODIG? Ballen. Heel veel. Helm en neckbrace
krijg je ter plaatse.
FUN? Ik zou direct weer in die blikken raket
springen.Yeah!
WAAR? In La Plagne. Je kunt er ook individueel
rodelen (90 km/u.) of naar beneden glijden in
een ‘bob raft’ (80 km/u.), maar dat is voor watjes.
INFO? www.la-plagne.com (zoek op ‘Bob Racing’)

Angstfactor

Schotse rokjes

«In Schotland doen ze het nog altijd met de kilt
aan», lacht curlinginstructeur Philippe
Boschard. Ik ben blij dat ik mijn warme skikleding nog aan heb, want
het is koud in de hal. In Pralognan volg ik een initiatie in deze
van oorsprong Schotse sport.
Curling? Dat is toch waar mannen fanatiek het ijs borstelen
om de ‘stone’ sneller te laten
glijden? Als beginneling mag ik
de borstel vooral vasthouden om
me staande te houden, want de
baan is spekglad en zo’n granieten theepot weegt
19,6 kilo. Terwijl ik de
lanceertechniek oefen, legt Philippe me enkele
spelregels uit. Alles blijkt om tactiek te draaien:
fouten van de tegenstander uitbuiten, zijn stone
klem zetten en — ja — soms vegen... Dat en technische perfectie bepaalt of een team wint of verliest. «Als er moet geveegd worden, sta je hier na
een paar rondes echt in je T-shirt», zweert Philippe. Ik geloof hem, want ik heb het ondertussen snikheet.

Ski-jöring

Angstfactor

Sneeuwballengevecht met paard

0

NODIG? Gevoel voor evenwicht.
FUN? Absoluut. Dit is schaken op ijs!
WAAR? Pralognan-la-Vanoise, een
dorp vlakbij het Parc National de la
Vanoise.
INFO? www.pralognan.com
(zoek op ‘curling’)

«Bekken naar voren! Zorg dat je ski’s de poten van het paard
niet raken», maant Christophe me aan. Hij is paardenmenner-te-sneeuw in Les Saisies. Met enige moeite — en geen
stijl — houd ik mezelf staande, de beugel vasthoudend, terwijl mijn ski’s klapperend een spoor zoeken door de
sneeuw. Ik krijg de cadans te pakken. In draf gooien de achterpoten van het beest continu sneeuwballen in mijn richting. Waarom heb ik toch mijn skibril niet opgezet? Waar
we omhoog moeten, geeft Christophe, die naast me hangt,
een tik en gaat het paard over op galop. In de bochten is het
hard werken. Voor mij, niet het paard. Dit ga ik morgen voelen.

2

NODIG? Skischoenen en ski’s,
sneeuwbril (dus).
FUN? Zeker, en een uitstekende
workout voor arm- en dijspieren.
WAAR? Les Saisies, hét langlaufmekka van de Franse Alpen.
INFO? www.lessaisies.com
(zoek op ‘joering’)

Foto’s Jonathan Vandevoorde, Kos
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