
Op vrijdag 2 juni 2017 werd er om 5 uur in de morgen afgereisd, in 2 bussen, door het team 
“Naer klumtj taege MS” , bestaande uit Pierre B., John W., Piër S., Guido E., Marc H., Thijs V., 
Ruud R., Stef B. en Koos V. vergezeld door de trouwe aanhang af naar Frankrijk. Na ca. 12 uur 
reizen kwamen we aan in het dorpje Mormoiron waar we gastvrij werden ontvangen door Domini-
que en René de uitbaters van B&B “Au Brabo” ons geweldige verblijf komende dagen. 

Na de eerste dorst te hebben gelest hebben we ons geïnstalleerd op 
onze “luxe” kamers/zolder en konden we genieten van Dominique’s 
kookkunst, waarna er nog een tijd werd nagetafeld.

Zaterdag 3 juni was het plan via Gorges de la Nesque naar Sault te 
fietsen maar omdat er een marathon op dat traject was moesten we om 
fietsen. 

Op advies van René konden we een andere weg (aan de 
andere zijde van de la Nesque) volgen die ook heel mooi 
was en zelfs nog meer klimwerk vergde.
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Na deze alternatieve route kwamen we in Sault uit 
alwaar we een terras namen en onze magen bijvulde 
voor de klim naar de top v/d Ventoux.



Omdat het weer snel verslechterde en het boven te koud was om te wachten werd direct afge-
daald naar Chalet Renard om daar een koffiestop te doen, maar toen Ruud in zijn afdaling vergat 
te stoppen (zeker Ans geroken) werd besloten hem snel te volgen naar Bedoin. Beneden werd 
na overleg besloten dan maar terug te gaan naar onze B&B. Terug hadden we toch nog 97 km en 
2100 Hm op onze teller. Bij terugkomst waren ook Ans van Ruud en haar vader (onze privé foto-
graaf) gearriveerd. Daar werd genoten van het mooie weer en de lekkere pinten, en als kers op de 
taart stonden daar plotseling Huub a/d B. en Jac H. voor onze neus. Samen in de Tesla en ditmaal 
zonder sneeuwbarrières op hun weg.

Toen we lekker op ons terras hadden genoten van ons voorgerecht en in afwachting van het 
hoofdgerecht zaten te babbelen begon het plotseling licht te regenen en het licht werd langzaam 
zwaarder en donkerder.



Alle parasols werden uitgehaald, aangevuld met de lindeboom parasols waarmee we het ff konden 
tegenhouden totdat het over ging in een echte stortbui. Iedereen een droog plekje gezocht in alle 
hoeken en gaten, maar aangezien het niet droog werd ging langzaam alles naar binnen de keuken 
in waar we in verzetten ons eten konden voortzetten (mede dankzij hulp van onze vrouwelijke fans 
en de horeca-ervaring van Corke).

Door deze samenscholing werd het er echter alleen maar gezelliger op en er werd goed doorge-
dronken, gekletst en vooral moppen getapt waarbij de mop van Koos (homo/maasbrug) nog lang 
is blijven hangen in tegenstelling tot de mop van Jac V. waarvan we nog altijd op het slot zitten te 
wachten (Westmalle-kwaal).

Zondag 4 juni rustdag en startnummers ophalen voor morgen. Met zijn allen werd in de 2 bussen 
gestapt om via Sault te rijden, waarbij we Huub en Jac onderweg troffen die ook via Sault de klim 
naar de top wilden doen.



In Sault werd weer gepauzeerd en wat gegeten waarbij Huub en Jac aansloten. Na de pauze 
werd, per auto dus, naar de top gereden en via Malaucene afgedaald om in een dorpje achter 
Malaucene de startnummers op te halen.

Daarna werd weer terug gereden naar onze B&B en nog genoten van het mooie weer op het ter-
ras.

Net voor het avondeten melden zich ook de motorrijders 
Pieter S., Mart S., Piet K. en Paul ? die op doorreis waren 
maar ons morgen zo mogelijk zouden treffen tijdens de 
beklimmingen (m.u.v. Piet K. die mee zou fietsen buiten organisatie). Na het eten werd nog een 
tijd gezellig samengezeten waarna de fietsers op tijd het nest opzochten want; om 5 uur alweer 
fris op morgen.

Maandag 5 juni de grote dag.
Zoals reeds gezegd om 5 uur liepen de wekkers af en na een natte hand door het gezicht en het 
nodige geprettel en gepruttel werd het fietskloffie aangehesen (Aaaa…….ns woea is miene rae-
genjas) en ontbeten. Rond 6 uur aangereden naar Malaucene waar om 7 uur het startschot klinkt 
en de hele meute ( incl. Piet) zich in beweging zet voor een lange fietsdag.



Uiteraard was Marc in gezelschap van Pietje niet bij te houden voor ons, maar zocht iedereen zijn 
eigen tempo op om de eerste 21 klimkilometers te verwerken. Na ruim 2 uur (Marc en Piet 1 ¾ 
uur) druppelden iedereen langzaam voor het eerst over de streep en werd de afdaling naar Bedoin 
ingezet. In die afdaling kwamen we ook onze wandelaars Truus van Piër en Jac en Elly tegen die 
om 8 uur vanaf Bedoin vertrokken waren voor de klim van 21 km naar de top. Toen wij beneden 
aankwamen was er ravitaillering waarvan gretig gebruik gemaakt werd. Daarna werd de volgende 
21 km klimwerk aangegaan en dat valt niet mee door het bos want daar is het afzien, afzien en 
nog eens afzien, maar als je dan het bos uitkomt zie je het licht aan het einde van de tunnel weer 
en kun je de laatste 6 km van de 2e klim gaan aftellen en dat geeft moed.



Boven gekomen was het stervenskoud en omdat het weer dreigde om te slaan werd snel afge-
daald naar Chalet Reynard voor een stop. Toen na een tijdje wachten, m.u.v. Marc, Piet, Thijs en 
John die al vooruit waren, iedereen bijeen was gelopen besloten Stef, Pierre, Guido en Ruud de 
3e keer niet meer te doen dus daalden wij (Piër en ikzelf) af naar Sault waar iets genuttigd werd. 
Na deze welkome energiestop werd weer opgestapt voor de laatste klim van 26 km, waarbij Pierre 
toch nog zijn fiets uithaalde voor de klim tot Chalet Reynard. Onderweg besloot Pierre zijn eigen 
tempo te fietsen zodat Piër en ik vooruit fietsten en onderweg zelfs nog 3 bekende motorrijders 
wakker schudde die aan t koffiedrinke waren in “eine verlaote sjop” (oos Naerse volgers Pieter, 
Mart en Paul), die ook op het parcours zaten en ons regelmatig aanmoedigden (geweldig man-
nen).



Bij het kale gedeelte (laatste 6 km) stond Pieter regelmatig ons gevecht naar de top te filmen met 
zijn cameraatje op de motor. Bijna boven nog effe (Piër en ik) geposeerd bij het standbeeld voor 
Simpson

en toen naar de finish, waar we werden opgevangen (en verpakt in isolatiedekens tegen de kou) 
door de perfecte organisatie en uiteraard onze eigen mensen.

Daarna regenjas aan en snel weer naar beneden gevolgd door Pieter op de motor die deze afda-
ling filmde. De volgorde van binnenkomst was Marc en Pietje (fietst gewoon met Marc mee), Thijs, 
John en Piër en Koos samen. Terug hadden we ca. 145 km en 4439 HM op de tellers en was 
eederein good taam.
Zoals reeds aangehaald werd er door 3 mensen van ons Truus, Elly en Jac vanaf Bedoin omhoog 
gewandeld en ook bij het lopen is het “eigen tempo” (net zoals bij de fietsers) belangrijk, zodat 



ieder voor zich liep. Jac was het snelste en na ruim 4 uur voltooide hij de 21 km klimwerk gevolgd 
door Elly en Truus moest halverwege helaas opgeven vanwege knieproblemen. Pluimpje voor 
onze 3 wandelkanonnen.

Na terugkomst werd nog lang nagekaart (samen met de motorrijders) onder het genot van een 
drankje en knabbeltje.

Koos




