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Line-up bij Hôtel Les Mésanges in St. Martin d’Uriage

bouwactiviteiten is het einde van de groei nog niet in zicht. 
Van een vorig bezoek herinneren we ons de uitstap met de lift 
naar Pic du Lac Blanc op ruim 3300 m hoogte, vanwaar je een 
fabuleus uitzicht over een groot gedeelte van Frankrijk hebt. 
Reden genoeg om ons niet weer de hoogte in te laten gaan, maar 
na de lunch – zoals immer ‘BEJ’, Baguette/Emmentaler/Jambon 
in of bij de auto - de koers te verleggen naar de Col de Sarenne. 
Van een hoogte van 1999 meter gaat een smalle weg zonder 
vangrails in welke vorm dan ook, en tot vergroting van de feest-
vreugde voorzien van slip-split, een diep dal in. Voorzichtigheid 
geboden, en niet voor niets gaf het routeboek aan dat minder 
ervaren rijders deze weg met talloze hairpins maar beter zouden 
mijden. Voornamelijk linksrijdend daalden we geconcentreerd 
sturend uiterst behoedzaam af. We hadden geluk geen tegenlig-
gers dan slechts een tweetal motorrijders voorrang te hoeven ver-
lenen bij een wat bredere passage en we hoefden dus niet naar 
de kant van de peilloze afgrond. Met toch wat zweterige handjes 
waren we blij na stukken van 15% opgelucht heelhuids 1000 m 
lager bij de Barrage du Chambon gearriveerd te zijn. De in de 
route opgenomen Deux Alpes en Col d’Ornon hebben we links 
laten liggen: bochten genoeg gehad, het biertje lokte.

Pont-en-Royans
De route van de laatste dag via zuidelijk Grenoble – de Franse 
milieusticker ad € 4,51 die we braaf hadden aangeschaft bleek 
dus niet nodig – voerde ons naar Pont-en-Royans dat bereikt werd 
na een imposante route door de Gorges de la Bourne. Halverwege 
de tocht zijn de grotten van Chorange te bezoeken, bekend van de 
duizenden unieke holle stalactieten, de zogenaamde stalactietriet-
jes, en de grottenolm, een bijzonder soort salamander die hier in 
aquaria wordt gehouden om uitsterven te voorkomen. Het door 
ons voorgenomen rondje bleek door een wegafsluiting niet moge-
lijk; gelukkig hadden we de Michelinatlas - een boek met kaar-
ten, weet u nog? – bij ons, zodat voorkomen werd de ‘Deviation’-
borden te volgen. Het had ertoe geleid dat we het aperitief zouden 
hebben moeten missen, zo groot was de omleiding. De route door 
Grenoble gaf volop kansen de tank weer eens vol te gooien; met 
een literprijs van € 1,56 doe je dat met een glimlach van oor tot 
oor. ‘Wat doen die Fransen beter?’, vroegen we ons af toen we na 
een overnachting in Nancy weer terug op Nederlandse bodem 
€ 1,999 zagen verschijnen op de borden bij Shell en consorten.

Memory Lane
Nooit geweest, bochtjes rijden, groepsgevoel: er zijn uiteenlo-
pende redenen aan een dergelijke reis deel te nemen. Voor ons 
was de motivatie, we zeiden het al, het tot leven wekken van 
vele goede herinneringen. Zo waren we in de gelegenheid te 
zien waar we ooit op 2000 m hoogte in de kou wildkampeerden 
tijdens het lopen van de GR 54 van Huez naar La Grave. Toen 
bezorgde de Col de Sarenne ons koude rillingen, nu klamme 
handjes ...
Begunstigd door in het algemeen zeer goede weersomstandig-
heden waardoor open rijden de standaard was en in goed gezel-
schap van een gezellige groep kijken we terug op een indruk-
wekkende reis. Uit ervaring weten we hoeveel tijd er gaat zitten 
in de vlekkeloos gebleken voorbereiding. Hulde, organisatoren 
Arnoud, Ineke, Iwan en Jaco!
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