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Ret is ongeveer 12 uur en bijzondcr warm voor cen maartsc
wintcrdag. De lucht kieurt zo donkcrblauw dat je aan zwart denkt.
‘Ne bhjvcn onze ogcn te eten geven ais we onze skis aanklikken
voor het tweedc stuk van de afdaling van dc Vallée Blanche. Rct
ondcrstc dcci van dc afdaling loopt over dc Merde Glace. Ben zec
van ijs, zacht glooiend, makkehjk terrein. We kijken om ons hccn
en smullcn van de iaatstc kiiometcrs afdaling. Omdat er toch echt
te weinig sneeuw ligt het hecft al drie wekcn niet mccr
gcsneeuwd mocten we in Montenvers van dc gletsjer. Ronderden
trappen brengen ons naar een oud kabelbaantjc dat ons naar de
tandradtrein voert die op zijn heurt terug naar Chamonix bocmcit.
In het dorp, op ccn terras naast het station, besteHen we een iokaic
pint. Een Blonde du Mont Blanc. Enkeie kilometers hoger kijkt
diczeifdc Witte ons mompelend aan.

DE AATSTE KIDMETEflS

Het moeihjkste stuk van het traject, behendig iave rend tussen
gietsjerspleten en doorheen soms smaHe couioirs skiénd, is achter
de rug ais we voor een lunch hait houden in de Refuge du Requin.
Waardin Deiphine Lantignac stiltt er op 2516 meter hoogte de
honger van honderden skiérs die de Witte VaHei afkomen. Ze zet
een tartiflette voor onze neus, reblochon, aardappeien en spek, ais
stond er ons nog een helse afdaling te wachten. Het technische
niveau van de afdaling schijnt mec te vaHen. Patrice Richard
schenkt ons glas wijn vol1 en reiativeert. “De moeihjkheidsgraad
van deze lange afdahng kan van dag tot dag verschiiiien. Poeder
sneeuw of ijs? Koud of warm? Waait het? Hoe is de zichtbaarheid?
Roc ligt dc graat aan de top erbij? Welke van de zeven varianten
kies je? Roc dan ook, grosso modo mag je zeggen dat deze afdahng
alleen haalbaar is voor wie viot kan skién op cen zwartc piste en
ook al wat eerste ervaringen opdecd buiten de piste:’ Wie veihg
heid wii, die moet marges inbouwen.

VAN DAB TDT DAB

SmuHen met de ogen, is waar we aan proberen denken, terwiji we
door stevige sneeuwbulten een veihge weg tussen huizenhoge
séracs zoeken, diepe kioven die je tot in de niets ontziende maag
van de honderden meters dikke gletsjers opslokken. Helaas zijn ze
vaak met een flinterdun laagje sneeuw bedekt. Ais een muizenvai
voor te veei risico nemende wintersporters. Enkele weken geleden
nog verdween hier een Beigische snowboarder. We weten waarom
we Richard hebben gehoekt: wie met een gids de Vallée Blanche
afdaait, die koopt veiligheid, actieve en passieve zekerheid. Want
hoe heerhjk die maaitijd voor de ogen ook moge zijn, hasisrespect
voor het hooggebergte is een minimum ais je de voigende avond je
avontuur bij een gias Aprémont wil naverteilen. “We hebhen die
jongen nooit teruggevonden’Ç murmeit Richard. Zijn ogen
verraden dat de natuur genadeioos kan zijn. Zahge schoonheid en
hardvochtige strengheid gaan in de Aipen hand in hand.

ETEN VODA DE DDEN

nog altijd vrij stressvoi is. “1k weet nooit op voorhand wat voor
soort vlees ik in de kuip heb. Na de eerste vijf bochten van mijn
kianten kan ik eindelijk zeif beginnen genieten’
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Atstand van Brussel: 670 km
Hoogte: 1035 3300 m
Totaal aantal km pistes: 119
(bij uitbreiding 400)
Aantal litten: 65
Type skigebied: wereldberoemd,
veel uitdagende hellingen en
treeridemogelijkheden

CHAMONIX

De beroemde Vallée Blanche in
Chamonix is een offpiste skiroute
van ongeveer 20 kilometer en
2700 negatieve hoogtemeters. De
uitzichten zijn verbluffend. Ais je
vlotjes een zwarte piste afkomt, al
wat basiservaring buiten de piste
hebt en over een goede
basisconditie beschïkt, dan heeff
de Vallée Blanche in normale
omstandigheden in principe geen
noemenswaardige moeilijkheden
voor je in petto. Ben je niet zeker,
ga dan eerst een dagje skién in
het gebied van de Grands
Montets. Vanuit buurdorp
Argentière brengt een kabelbaan
je naar dit sportieve skigebied. De
zwade, niet-geprepareerde Point
de Vue-piste is volgens velen de
beste graadmeter voor je
technisch kunnen. Kom je die
zonder bang hart ot kleerscheu
ren at, dan ben je klaar voor de
atdaling van die epische Witte.
wyw&bamçuI-uides.com

KLAAR VOOR DE
VALLÉE BLANCHE
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