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Op 22 juli staat in de Tour de France
de bergrit van Albertville naar Saint
Gervais Mont Blanc op het programma.
Het is een van de laatste etappes waarin
het eindklassement nog door elkaar
gehaald kan worden. Vier lezers van
cycling.be reden de rit over vijf ber
gen van de eerste tot de Iaatste metér.
Een verhaal van afzien en genieten,
hongerklopjes en stevige bergkost,
prachtige Iandschappen en nieuwe
vriendschappen.

Diots de Savoie et son gratin de crozets. Chris en Gifles
Revial weten wat ze fietsers een avond véér een zware
betgrit moeten voorschotelen. Varkensworst met de
plaatselijke pastablokjes, overgoten met een knappe
rige gratin. Heerlijke maar stevige bergkost waarmee
de vier cycling.be-lezers Stefaan, Filip, Ken en Steven
morgen hopelijk wel de bergen op en over zullen
viiegen, maar vanavond moeilijk de slaap zullen vatten.
AI helpt een glaasje génépi een kruidige bergiikeur
tegen dat laatste ongemak.
-

-

-

—

La Ferme de Noémie’ heet de chambre d’hôtes in
Mercury, enkele kilometer buiten Albertville op de
route naar de Col de Tamié. Toen het parcours van
de 19e rit van de Tour de France bekend raakte, bleek
die bijna voor de deur van Chris en Gilles te passe
ren. Het verbaasde hen niet. “Rondom liggen er wel
honderd cols en hellingen die een speeltuin zijn voor
fietsliefhebbers. Vroeg of Iaat moest de Tour hier
wel passeren”, zegt Gifles. Meer dan de helft van hun
kianten zijn fietsers. En dat aandeel stijgt. Ze dragen
dan 00k het label van fietsvriendelijke zaak, met onder
andere een afgesloten fietsenberging, afspuitstand
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en fietsmateriaai. Ook onze huurtietsen
zijn onberispehjk: carbonmateriaal van
Cannondale en Trek, afgemonteerd met
Shimano Ultegra en schijfremmen. En zo
goed ais geen kiiometers op de teller,
Goedgekeurd met onderscheiding. Aan
het materiaai zai het morgen niet hggen.

ANDERE VALLEI,
ANDER WEER
Ais olympische wintergaststad in 1992
heeft AibertvHiie een renommee ais
sportstad te verdedigen. Ville d’étape in
de Tour past de stad bijgevoig ais een
handschoen. Meer nog, de 19e etappe
naar Saint-Gervais is de vooriaatste
bergrit van de Tour en heeft ailes in zich
om het klassement nog om te goolen.
in amper 146 kiiometer moet er vijf keer
zwaar gekiommen worden, met opgeteld
ruim vierduizend hoogtemeters. Dat s
bijna zo hoog ais de top van de Mont
Bianc. “Kijk, daar zie je de Mont Blanc,”
zegt GHiies ‘s morgens aan het ontbijt en
hij wijst door het raam. “Ais et geen woi
ken zouden hangen, tenminste.” Je zou
bu heidet weer de hoogste berg van de
Aipen tijdens de voiledige rit in het vizier
kunnen houden. Giiies schat de kans dat
we hem vandaag zulien zien echter kiein
in. “Maar in de bergen weet je nooit.”
En dat metken we ai na het toppen van
de eerste coi. 0f coiietje. Op het bord
op 960 meter hoogte staat immers
Collet de Tamié geschreven. Aisof een
berg van minder dan vier cijfers geen
coi kan heten. Toch hakt die Tamié et
ai behoorhjk in. Vanuit het centrum
van Aibertviiie stïjgt hi] acht kilometer
tegen 7%. Afdaien gebeurt nog door een

“HIER LIGGEN WEL HONDERD
COLS EN HELLINGEN DIE
EEN SPEELTUIN ZIJN VOOR
FIETSLIEFHEBBERS. VROEG
0F LAAT MOEST DE TOUR
HIER PASSEREN”
GILLES REVIAL, EIGENAAR LA FERME DE NOÉMIE
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druiiregen, maar in de daaropvoigende
vaflei schijnt de zon boven de prachtige
voie verte naar het Lac d’Annecy aisof
het ai juli is. Andere vaflei, ander weer. Zo
zuflen we de bergen vandaag 00k ieren
kennen.

TWEEMAAL
FORCLAZ
Langs de boorden van het meer fietsen
we over een zeidzame viakke strook tot
in Taiioires. De posities worden ingeno
men, Krachtmens Ken zet zich op kop,
kiiometervreter Fihp piakt in zijn wiei.
Stefaan en Steven nesteien zich achter
hen om zo weinig mogehjk krachten te
verspelen et moet immers nog gekiom
men worden. Veei gekiommen. De Coi
de la Forciez de Montmin ioopt prachtig
over de bergkam iangs het meer. Eerst is
hi] een viotte loper tijd om te genieten
-

-

van het uitzicht op het prachtige meer
in de diepte, denkt iedereen, Maar dan
voigen de iaatste drie kiiometer, met
gemiddeiden tussen 10 en 12%. Et wordt
tetuggeschakeid en gevioekt, Stefaan
en Filip fietsten nog nooit in de bergen

en trekken ogen die voorai onbegrip
uitroepen. Fihp zweert bi] zi]n zware ver
zet waarmee de Oost-Viaming wekehjks
iangs de Scheideboorden stampt. Zijn
broer Stefean dreait de kieine koffie
moien, maar niet meteen ais een dartel
veulen. iedereen vindt het vervoigens
een goed idee om boven, op 1157 meter,
even uit te rusten bu het panorama op
het Lac d’Annecy.
Na een stop voor enkeie fruittaart]es
bi] een bakker in Ugine toch heerhjk,
zo’n iand met in eik dorp een warme
bakker voigt de tweede khm. Die heet
00k Coi de la Forciez, maar dan met het
achtervoegsei de Queige. De smaiie 067
slingert et in zes korte haarspeidbochten
de vaiiei uit. Sneiler dan vetwacht steat
het tietsende kwartet boven, amper
870 meter boven de zeespiegei. De
zon breekt et door het woikendek. Grijs
kieurt even heibiauw, maar meer dan een
ghmp van het besneeuwde massief van
de Mont Bianc krijgen de fietsers niet
te zien. Niemand van de vier iezers zag
ooit eerder de hoogste Aipentop en dat
zai ook tijdens deze trip niet vetanderen.
Fihp leat het niet aan zijn hart komen:
-

-
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“WIELRENNEN IS EEN ZWARE
STI EL”
“Mijn vrouw schreef me achtet mijn rug
in voor deze trip. Zeif had ik het nooit
gedurfd. ik kende wei de verhaien van
vrienden uit onze ciub die jaariijks naat
de bergen trekken. Stiekem wilde ik
dat ook één keer meemaken, maar ik
dacht altijd dat het hooggebergte niets
voor mi] was. Nu weet ik beter en hier
zal ik zeker een vervoig aan breien. Het
is prettig om vast te steflen dat je niet
goed moet kunnen klimmen om toch op
je eigen tempo near boven te rijden en
van de inspanning en de omgeving te
genieten. Nadien word je beioond met
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een spectacuiaire afdahng. Dét s wei
mijn speciatteit.”
“ik neem nu nog meer mijn hoed et voor
de renners, Nu weet ik hoe lastig en
stei sommige kiiometers zijn. Ais je dan
hun demarrages ziet Waar haien ze
die kracht nog? Wieirennen is echt een
zware stiei. ik denk dat dit voor kias
sementrijders een gevaariijke rit wordt,
zeker ais de tijdsverschfliien nog kiein
zijn. Dan zai et aangevallen worden. Ai
zuflen ze wachten tot de iaatste kiim.
in de lange afdaiing vanaf de Coi des
,..

Saisies zuiien de pioegen van de kiasse
mentrijders eues weer samenbrengen tot
aan de voet van de iaatste kiim,”
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meer dan op de weg let hij op het land
schap rondom zich. Fietsen en bergen
kunnen een mens gelukkig maken.

HET ECHTE
KLIMMEN EEGINT
En moe Dat is toch het gevoel dat zich
meester maakt van Steven en Stefaan in
de vallei van de Doron. Terwijl Filip nog
van de sneeuwtoppen geniet, moeten zij
een voor een zijn wiel lossen. Voor Filip
voelt 4% aan ais een vlak parcours, maar
eerst Steven en dearna Stefaan moeten
eraf. “1k wist het”, zal Steven straks zeg
gen. “Die krachtklimmers leggen er ook in
de vallei de pees op. Ais het steil wordt,
trippel 1k wel in een klein verzet mee met
die grote motoren, maar in de vallei volg
ik niet meer.” En dan moet het nog begin
nen: in Villard-sur-Doron ligt de voet van
de Montée de Bisanne. Deze klim maakt
straks voor het eerst zijn opwachting in
de Tour. Ruim 12 kilometer tegen gemid
deld 8,2%, leest het roadbook. De vorige
drie beklimmingen waren opwarmertjes in
vergelijking met deze berg. “Hier worden
de jongens van de mannen gescheiden”,
zegt Ken wanneer ze in voile klim de psy
chologische grens van honderd kilometer
passeren. Hij kijkt achterom en ziet enkel
nog Filip in zijn wiel kleven. Deze kiim is
zwaar, maar hij stijgt regelmatig. Dat ligt
hen beiden wel. Onderweg bereiken ze
met 1723 meter het hoogste punt van de
dag. Een echte top is er niet, want je rijdt
er een tijdje over een plateau naar de Col
des Saisies.
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“EEN ERVARING VOOR HET
LEVEN”

...

“Dit was mijn eerste keer in de Alpen. Het
landschap is hier zo indrukwekkend, met
de groene valleien, de ruwe bergen met
besneeuwde toppen, bergdorpjes, Ais
k in zo’n decor kan fietsen, dan is dat een
ervaring die me mijn leven lang zal bijblij
yen. In Belgié fiets k vier keer per week. 1k
verwachtte wel dat ik deze rit zou aankun
nen. Mear toch was het zwaarder dan het
op televisie Iijkt. Die renners lijken allemaal
zo soepel over die cols te rijdenl Nu weet ik
beter. Het s een relatief korte rit met toch
vijf bekiimmingen. Dat betekent een snelle
opeenvolging van cols en dat voel je op de
laatste klim. Vooral die drie kilometer tegen
wel 20% op de Côte des Amerands deed
bu mij het licht uit. Gelukkig regende het
toen wat en dat klimt beter, vind ik.”
...

“1k leerde hier 00k weer hoe je dankzij
de fiets nieuwe vriendschappen smeedt.
Ondanks het afzien hebben we ons met
z’n vieren goed geamuseerd. Onderweg, maar ook ‘s avonds. Moe maar
gelukkig haal je nog eens de herinneringen van de dag op bij de stevige,
mear lekkere bergkeuken. En afsluiten deden we met een glaasje génépi.
Kortom, het was een topervaring om een volledige bergrit uit de Tour te
rijden.”

“FIETSEN EN BERGEN
KUNNEN EEN MENS
GELUKKIG MAKEN.
EN MOE ...“
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Daar zal op 22 juli de finale begin
nen. Eerst volgt een lange, brede en
dus snelle afdaling naar het Val d’Arly.
Plots komt Stefaan voorbij gezoefd met
een brede grijns op zijn gezicht. Aan
zijn klimmerskwaliteiten lied hij vooraf
getwijfeld, maar op het vlak van dalen
kent hij geen faalangst. ‘De beloning van
de afdaling helpt me de berg op,” s de
mentale wortel die hij zichzelf voorhoudt
tijdens het kiimmen.

ea q/a d Stewie (37)
“BETER NIET NAAR BOVEN
KIJKEN”

VERSCHROEIENDE
FINALE

te fietsen. k heb tien keer de Ronde
van Vlaanderen gereden. Toen zat
ik telkens meer kapot dan na deze
rit. Op de laatste kiim na waren het
immers mooie tempocols. Die Montée
de Bisanne is lang en steil 14 km à
8,2% maar gelijkmatig. Daar draaide
ik nog een comfortabel verzet rond.
Maar de slotklim naar Le Bettex is een
kanjer. In het eerste deel lijkt die Côte
des Amerands plots op een heiling
uit de Ronde van Vlaanderen, maar
dan vijf keer zo lang. En daarna volgt
nog een klassieke eindklim van zeven
kilometer. Ais de renners daar koers
moeten maken, zal het ontploffen.
Toen keek ik niet meer near boven. De
moed was me anders in mijn schoe
nen gezakt. Maar nu weet ik ook dat
hoe hoger je klimt, des te mooier de
vergezichten worden. Mentaal helpt
dat toch een beetje. ]ammer genoeg
bleef de Mont Blanc gehuid in de wol
ken. Bij helder weer zou je hem boven
op Le Bettex bijna kunnen aanraken,
Dat betekent nog een keer terugko
men zeker? Mear eerst ga ik op 22 juli
aan de televisie gekluisterd zitten.”
—

Langs Praz-sur-ArIy en het mondaine
Megève blijft het vervolgens dalen tot
in Combloux. Daar gaan de hemelslui
zen open, terwijl gek genoeg de zon
hardnekkig blijft schijnen. Het resultaat
is een prachtige regenboog die zich
uitspant over de vallei van de Arve.
Ergens onder die boog en tussen de
besneeuwde bergen in de verte ligt het
bekende wintersportoord Chamonix.
De steile kronkelende afdaling tussen
Combloux en Domancy ligt et gevaarlijk
het astait wetd pas vernieuwd.
glad bu
Waarschijnlijk gebeurde dat omdat
deze atdaling cruciaal wordt tijdens de
Tour. Wie hier risico’s durft nemen, kan
in Vervex met een voorsptong aan de
Côte des Amerands beginnen. Zo heet
het eerste deel van de tien kilometer
lange eindklim. Plots zit je er op een
helling die zo uit Luik-Bastenaken-Luik
zou kunnen geplukt zijn. Ons groepje
wordt er brutaal uit elkaar geslagen.
“1k dacht even dat ik op La Redoute
terechtgekomen was. Zô steil, maar nog
langer,” zegt Steven. “En La Redoute
noem ik mijn doodskist. Daar geraak ik
alleen zigzaggend naar boven.” Na dtie
kilometer volgt er een rustpunt. Dan
wachten de laatste zeven kilometer naat
de top van Le Bettex, het middelstation
van het skigebied van Saint-Gervais. Op
die tlanken kraken uiteindelijk ook Ken
en Filip. “Eigenlijk is de eindklim niet zo
zwaar. Maat met bijna 150 kilometer in
de benen en de verschroeiende Côte
des Amerands vooraf verteerde k hem
slecht. Het was mater voor meter aftel
en. Ais je net dan je concurrenten tijd
aan hun broek moet proberen te smeren,
zoats in de koers, tja, dan begrijp ik dat
je zo lang mogelijk wacht en dat je op de
andere cols bij je ploegmaats blijft”, ana
lyseert Ken de finale l<Iim. Het s al avond
ais de vier lezers moederziel alleen over
de eindstteep kruipen. Het ragent en er
hangt mist. Weer om moedeloos van te
worden? Niet voor Ken, Steven, Stefaan
en Filip. Ze reden pas de koninginnenrit
van de Tour van de eerste tot de Iaatste
meter uit. Wat druitregen kan hun euforie
niet temperen.

-

-
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“1k rij elke dag 110 kilometer met
de tiets van en naar het werk door
een stedelijke omgeving. Dan s het
heerlijk 0m hier op verlaten berg
wegen in die prachtige omgeving
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Ong Touretapp pakllM
DE RIT
Op vrijdag 22 juli wordt in de Tour de
France de op één na laatste bergrit gere
den, van Albertville naar Saint-Gervais
Mont Blanc. De rit is 146 kilometer
lang met ruim 4000 hoogtemeters.
Onderweg wachten er vijt bekiim
mingen: Collet de Tamié (8,1 km à 7%,
geen bergprijs), Col de la Forclaz de
Montmin (9,8 km à 6,9%, le cet.), Col
de la Forclaz de Queige (5,6 km à 7,8%,
2e cat.), Montée de Bisanne (12,4 km à
8,2%, buiten cat.) en Le Bettex (9,8 km
à 8%, le cat.). Onze lezers reden het
volledige parcours van deze 19e etappe.
Download het parcours van onze rit op
magazine.cycling.be

FIETS HUREN
Culture Vélo is een fietsenwinkel in Gilly
sur-Isère (vlakbij Albertville) met een
topgamma aan huurfietsen. Je huurt er
een carbonfiets van Cannondale of Trek
(met Shimano Ultegra) vanaf 35 euro
per dag. Info via www.culturevelo.com/
albertvUle.

OVERNACHTEN
De duurzaam gebouwde en uitgebate
Ferme de Noémie (5 kamers, max. 15
personen) is ondergebracht in een
gerenoveerde hoeve op de flanken van
het Massif des Bauges, even buiten
Albertville. Rustig slapen onder hou
ten baiken, ‘s avonds heerlijke lokale

gerechten en ‘s morgens een uitgebreid
en stevig ontbijt. Deze chambre d’hôtes
kreeg het label Accueil Vélo, omdat ze
gespecialiseerd is in het ontvangen van
fietsers en fietsgroepen. De hoeve kan
00k aIs gite gehuurd worden, waarbij
je zelf voor de catering zorgt. Info via
www.lafermedenoemie.com.
Le Coin du Feu is een familiaal hotel in
Saint-Nicolas de Véroce. Het rustige
bergdorp ligt hoog boven Saint-Gervais
in een doodlopende vallei, vlakbij Le
Bettex en met een adembenemend zicht
op de Mont Blanc. Familiale bergsfeer. ‘s
Avonds eet je et lekker bij het haard
vuut. Ideale uitvalsbasis voor wandel- en
mountainbiketochten (ook met e-bike).
Info via www.lecoindufeu.net.

VOOR
NIET-FIETSERS
In het Fort de Tamié is een parcours
acrobranche uitgebouwd. Avonturiers
kunnen zich uitleven op verschil
lende niveaus van touwenparcours
vanaf 3 jaar. Hoogtepunt is een tyro
lienne van 300 meter, Prachtig zicht
op Albertville en zijn vallei. Info via
www.fort-de-tamie.com.
Conflans is een middeleeuws versterkt
stadje dat uitkijkt over Albertville. Het
oude centrale plein is een heerlijk plek
om te lunchen op een terras.
Waar kun je een zware bergetappe beter
afsluiten dan in het natuurlijk warme
water van de thermen van Saint-Gervais?
In de gerenoveerde wellnessruimtes
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J

geniet je van de weldaden van het
altijd 39CC warme water. Info via
www.thermes-saint-gervais.com.
Saint-Nicolas de Vétoce is een goede
uitvalsbasis voor een mountainbiketocht
in de schaduw van de Mont Blanc. Mont
JoIy Sport verhuurt er niet alleen gewone
kwalitatieve mountainbikes, maar ook
types met trapondersteuning. Fietsen
met een e-MIS biedt 00k voor ervaren
bikers nieuwe mogelijkheden in de ber
gen. Een gids kun je erbij boeken. Info via
www.mont-joly-sport.com.

ALGEMENE INFO
www.savoe-MontBIanc.com
www.pays-albertville.com
www.saintgervais.com
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“EEN STREEK OP MAAT VAN DE
FIETSER”
1k had dit jaar nog maar één rit van
meer dan honderd kilometer gere
den. 1k wist dat het kon Iukken, maat
dat het wel op karakter zou moeten.
Dat bleek ook, Fietsen in de bergen
is mentaal een enorme inspanning.
Vreemd genoeg had k meer lest in de
vallei dan op de cols. Het echt kiim
werk ging me beter af dan de lange
tussenstukken waar je soms tegen 4
à 5 procent klimt. Krachtmensen ais
Ken en Filip kunnen daar een hoog
tempo rijden en dan moet k lossen.”
“1k vond het opvaliend hoe de streek investeert in zijn
fietsinfrastructuur. Tussen het Lac d’Annecy en Ugine

fietsen we op een prachtige voie verte evenwijdig met de
autoweg. Op die autovrije route fietsten honderden recre
antan: wielertoeristen, familles, ouderen; iedereen door
elkaar zonder mekaar in de weg te rijden. De chambre
d’hôtes waar we verbleven droeg het label ‘Accueil Vélo’,
wat betekent dat ze uitgerust Zifl 0m fietsers te ontvan
gen. Het toerisme diversifieett zich hier, ook op maat van
de fietser.”
“In de Tour verwacht ik in deze rit spektakel, met veel
aanvallen en tijdverschiilen. Het ploegenspel zal moeilijk
te organiseren zijn met het vele dalen en klimmen en
weinige vlakke stroken. Voor de klassementrijders zal het
op de Côte des Amerands moeten gebeuren. Nu ik weet
hoe steil het daar s, wil k wel eens zien wie daar nog een
versnelling kan plaatsen.”
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