
HERINERRINGSVERSLAG VAN DE FIETSVAKANTIE IN FRANKRIJK,

GEHOUDEN TUSSEN 30 AUGUSTUS EN 8 SEPTEMBER 1980.
Deelnemers Harry Onnekink, Otto de Ruyter en Ted Willemsen.

1e dag.
Aankomst in  Clermont-Ferrand om 5.15 uur. Tot +/- 7.30 uur gewacht in
de restauratie. Koffie gedronken en wat laatste hapjes naar binnen gewerkt.
In het bagagedepot omgekleed en stiekem gepoept op ’t toilet van de
dienstdoende bagage-in-ontvangst-nemer.
Gefietst via Royat naar de Puy-de Dôme, die in een vreselijke mist gehuld
was. Bij aankomst aan de voet bleek de berg voor voetgangers en fietsers
gesloten. Te gevaarlijk! Nou vraag ik je….
Verder gefietst via de Col de Ceyssat (1078) naar Ceyssat. Via Olby naar
Nébouzat, waar we onze lunch gekocht en genuttigd hebben. Toen op naar
Le Mont-Dore. Hier geslapen in een leuk hotelletje, waar we onze fietsen 's
nachts binnen hebben geparkeerd. Onderweg nog gestopt bij een hotelletje
aan het Lac de Guéry, welke we eerst na het nemen van de pas (1260)
konden bereiken. Maar dit hotel was niet naar de zin van de heren. 
In Le Mont-Dore hebben we ook gedineerd in ons hotel, wat best een beetje
prijzig was.
Maar dit bleek weer te liggen aan de omgeving, want deze was zeer
geneeskrachtig en heilzaam, getuige de vele badhuizen en kuuroorden.
Aantal kilometers: 64,5.

2e dag; maandag 1 september 1980 le Mont-Dore – Condat.

We waren koud wakker toen we naar buiten keken en zagen dat er een
hele harde wind stond. De lucht was wisselend bewolkt en de wolken
vlogen echt  uit  de  bergen,  over  le  Mont-Dôre heen.  Op straat  liepen
allemaal  mensen net sjaals  voor  hun mond en ingepakt alsof  er  een
vrieskou  aanwezig  was.  Het  was  inderdaad  niet  warm,  maar  de
wandelende Michelin-mannetjes waren allemaal patiënten die iets aan
de luchtwegen hadden en er absoluut geen koutje overheen mochten
krijgen.
Rond 10.30 uur vertrokken we en het enige wat le Mont Dore verliet was een
geel weggetje. Maar we hadden alleen maar gekeken waar we heen wilden,
maar niet waar dit weggetje ons overheen voerde. Dus koud op weg bleek
ons weggetje aardig te stijgen en zelfs zo erg, dat één dakje ons weggetje op
de kaart versierde. We bleken naar 1426 m. hoogte te moeten om de Col de
la St. Robert te nemen. Dit klimmen werd ontzettend bemoeilijkt door de
enorme harde wind, waarvan ik al eerder gewag maakte, die we recht tegen
bleken te rebben. In ons één na, of zelfs lichtste, verzet naar boven. Over
deze 6 ½  kilometer heb ik -als ik me goed herinner -40 minuten gedaan,
maar dan wel gerekend vanaf het hotel beneden in het dorp. Na deze Col
ging het afdalend en soms weer klimmend naar Besse-en-Chaudesse, waar
we op de markt fruit en ham kochten, wat we op ons brood deden en op de
stoep van een restaurant opaten. Daarna bidons gevuld en weer op weg
richting Condat. Maar uiteraard niet rechtstreeks.

Otto had op de kaart gezien dat er ook een gorge die kant op ging en wilde
graag de omweg maken om de gorge te bekijken. Zo gezegd, zo gedaan.
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Het was een leuke tocht, naar op een gegeven moment, ergens op een heel
smal, maar vooral slecht weggetje, reed ik lek, maar meteen zo ernstig dat
een stuk rubber uit m'n buitenband, die er nota bene pas een dag of drie
omheen zat, finaal weggeslagen was. Nieuwe binnenband gebruikt en de
band niet te hard opgepompt. Doorgereden naar Condat waar we op een
terrasje thee dronken en meteen onze binnenbanden plakten. Onze? Ja,
want Ted had inmiddels ook een lekke tand gekregen. In Condat gebleven en
een hotel gezocht. Ook in het hotel het diner gebruikt waar we nu nog over
spreken. Ongelooflijk, wat een uitgebreide maaltijd. Eerst soep, toen een
omelet, daarna iets met vlees en daarna een heerlijk toetje. Geweldig. De
bedden waren ook niet slecht en na eerst nog wat gedronken te hebben in de
lokale kroeg, lekker vroeg naar bed gegaan. 
De volgende morgen om 9.00 uur ontbeten, maar dat bleek nog geen fractie
van het diner van de vorige avond te zijn. Weinig jam, te weinig brood en zo.
Dat viel reuze tegen.
Maar niet getreurd, verder gegaan.
Aantal kilometers: +/- 78 ½

3e dag: Condat –Murat.
In le Mont-Dore hadden we al besloten om de Puy-Mary te pakken en zijn
zodoende onderweg in Condat blijven steken. Vandaag gaan we serieus
proberen om haar te bereiken en vervolgens te bedwingen.
Vanuit Condat naar Riom-ès-Montagne. Het weer was inmiddels helemaal
opgeklaard en het was flink warm geworden. In Riom-ès-M. koffie gedronken
en kaarten verstuurd. Onderweg had Ted nog even een lekke band. In Riom
ook geluncht, en nu: op naar Marie…
Vlak na le Claux, een gehucht tussen Riom en de Puy Mary zagen we de
aanlooproute al in de verte. Auto's kropen omhoog, maar de berg zelf konden
we niet zien. Die lag net achter een andere berg.
Je moet je realiseren dat Condat op 703 m. hoogte ligt, Riom op 842 en de
Pas de Peyrol -dat is het hoogste punt van de weg langs de berg -op 1582
meter. Terwijl de top van Marietje op 1787 meter hoogte boven alles uitkijkt,
naar deze laatste 200 meter -die je per trap moest afleggen -hebben we maar
gelaten voor wat het was.
Maar nu eerst de beklimming. Vlak na het al eerder genoemde le Claux 
begon het verdacht steil te worden en van wat de weg nog voor verrassingen
in petto zou kunnen hebben, hadden we helemaal geen notie. Want de weg
liep dwars door de dichtbegroeide wand van een berg die tegen de Puy Mary
aanlag.
Er bleek eerst een Col genomen te moeten worden, voordat je aan de
beklimming van Mary kon beginnen. En dat was al niet makkelijk. De kaart
gaf maar een stijgingsprocent tussen de 5 en 9% aan, naar het was vreselijk.
Eerst gingen Ted en ik gelijk op, maar na 2 kilometer van de 6,5 moest ik
wat terrein prijs geven. Ik moest lichter gaan rijden, terwijl hij door bleef
gaan. Maar na een tijdje ging het weer beter, kon weer bijschakelen en
haalde Ted weer in. Maar vlak voor de top van de Col de Serres reed hij weer
van me weg, zodat hij + 30 seconden eerder dan ik boven was. Dit uitzicht
was al fantasties. Je kon een onwijs eind weg kijken, zo ook le Claux waar



het stijgen begonnen was. Otto waren we al voor laatstgenoemd plaatsje
kwijtgeraakt en inderdaad -drie kwartier na ons kwam hij boven.
Afgepeigerd! Ted en ik waren al weer een beetje hersteld, maar we wisten
precies hoe hij zich voelen moest. Boven op de pas was een restaurantje,
waar we wat zouden eten op de terugweg. Want we wilden naar Murat en dat
was eigenlijk rechtdoor -naar beneden. En de Puy Mary was naar rechts en
naar boven. Dus we zouden hier altijd weer terug komen. Dus: omhoog! 
Met frisse moed begonnen we aan de beklimming. Als berggeitjes klommen
we omhoog.
Helaas moest Otto afhaken en reed in z'n eigen tempo door. Ted en ik wilden
niet voor elkaar onder doen en reden fors door. Op een gegeven moment
zagen we rechtsboven ons auto's rijden en onze weg hield na + 100 meter op
om te verdwijnen in een haarspeld. Dit deed ons het ergste vermoeden, want
de auto's reden zeker 50 meter boven ons.
Inderdaad. Na de haarspeldbocht zagen we de weg bijna loodrecht omhoog
gaan om na een scherpe bocht te verdwijnen. Ons verbijtend klommen we
omhoog en Ted reed fors door, waardoor er een gat tussen ons ontstond van
+ 10 à 15 meter, dat gestaag groeide.
We zagen dat Otto op het punt waar wij de auto's boven ons zagen rijden
was afgestapt. Effe rusten. Wij gingen door, het ergste moest nog komen.
Vlak voor het eind van de weg, het hoogste punt -de Pas de Peyrol -had de
weg een stijgingspercentage van 9 -13% . Hemeltje wat zwaar. Na + 1 minuut
kwam ik na Ted boven, waar het hart keihard in mijn hoofd bonkte. Weinig
ventilatie, veel inspanning, hadden mijn kleren tot een zoute en natte
kleddertroep gemaakt, en ik stierf van de dorst. Wat een beklimming!
Maar nou Otto nog. Waar bleef-ie? Het duurde een tijdje, naar na een
minuut of 5 zagen we 'm lopend net de fiets aan de hand de steile bergwand
beklimmen. Ted en ik terug, want we dachten dat-ie lek gereden was. Maar
nee hoor! De zware bagage en de steilheid hadden hem genoodzaakt het
laatste stuk te lopen. Wij weer naar boven, fietsen geparkeerd en op het
terras (ook daar één) een paar flesjes mineraalwater opgedronken.
Na een tijdje moesten we terug, wilden we nog op een christelijke tijd in
Murat aankomen.
De afdaling was amper begonnen, of een luide knal en een witte stofwolk
van talkpoeder deed ons hard in de remmen knijpen. Ted z'n achterband,
die al lang allerlei vreemde bobbels vertoonde vanwege de zwakke plekken,
had het nu helemaal begeven en was uit elkaar gespat. Gelukkig had Otto
een reserve buitenband bij zich. Deze eromheen gelegd en onze tocht
vervolgd.
Ik als eerste naar beneden, langs allerlei rijdende auto's schietend naar het
restaurantje waar we afgesproken hadden. Daar aangekomen had ik zo'n
honger en het duurde zo lang voordat Otto & Ted kwamen, dat ik al vast
een pannenkoekje nuttigde. Maar het begon nu wel heel lang te duren en ik
was bang dat ze de afslag gemist hadden naar het restaurantje.

Ik weer op de fiets en verder gedaald, want dat ze de afslag gemist hadden
was nu wel duidelijk. Ik ging er van uit dat ze naar het volgende dorp
gereden waren om daar wat te eten. Want terug zou weer een hoop
klimwerk betekenen.
Maar wie schetst mijn verbazing toen ik twee fietsers in tegenovergestelde
richting bergopwaarts zag komen. Inderdaad, ze waren te ver gereden,
maar waren zo uitgeput, hongerig en dorstig dat ze toch eieren voor hun



geld kozen en omkeerden en de berg opklommen in plaats  van door te
rijden naar het  volgende dorp dat  -wie  weet  –nog kilometers rijden was
geweest  en misschien -gezien het late uur -helemaal  niets  eetbaars zou
kunnen fourneren.
Bij ’t restaurantje een flinke sandwich en een paar koppen thee genuttigd en
weer opgestapt. 
Nu definitief richting Murat.
Soms wat klimmen, soms wat dalen, met als apotheose een afdaling van 7 ½
kilometer die ons met 'n gangetje van zo'n 70 kilometer Murat binnen deed
rijden. Fantasties!
Bij het station in een hotel gedoken, gedoucht en een heerlijk maal gebruikt.
Daarna zijn we nog wat wezen wandelen en hebben op een terrasje nog wat
bier en pastis gedronken. Vroeg onze koffer in. 
Aantal kilometers: +/- 73

4e dag: Murat -Saugues.
Na het ontbijt hebben we eerst geld gewisseld en zijn op zoek gegaan naar
een fietsenwinkel, die voor Ted een nieuwe band moest hebben. Maar…alle
winkels waren open, behalve de fietsenzaak. Dus geen nieuwe band.
Omgekleed en vertrokken richting St. Flour. Van de hoteleigenaar nog wat
bandenplakspullen gekregen als reserve. 
In St. Flour heb ik voor brood en ham gezorgd, ook wat fruit gekocht. Ted
kocht een liter coca-cola. Lekker gelucht in het kleine parkje. Ook St. Flour
had één fietsenzaak, die eveneens gesloten was. Na de lunch weer opgestapt
in gaan rijden richting Saugues. Otto had dit stuk al eens gereden, te weten
twee jaar eerder, toen hij met Frank, Peter en Ronald ook in Frankrijk had
gefietst. St. Flour was de eerste plaats die Otto voor de tweede keer bezocht
en toen we deze plaats uitreden, zagen we nóg een fietsenzaak, die wél open
was en Ted kocht onmiddellijk een nieuwe band. Even later op een grasveldje
buiten St. Flour heeft-ie deze band er omheen gelegd en Otto kreeg z'n band
weer terug. Vanaf St. Flour hebben we exact dezelfde route gereden die Otto
al eerder gereden had.
Waarom namen we nu dezelfde route als die van twee jaar eerder? Dat kwam
omdat Ted eerder dan wij thuis moest zijn, omdat hij  's maandags weer aan
de slag moest.
Op een schemaatje van de SNCF hadden we gelezen dat de trein in Langeac
een halte had en Ted wilde hier opstappen. Dus moesten we als het ware in
een omtrekkende beweging om Langeac heenrijden. Eerst naar het
zuidoosten, daarna naar het noorden en tenslotte naar het westen, om (weer)
in Langeac te eindigen, dat slechts zo 'n 20 km boven Saugues ligt. Goed,
vanaf St. Flour op naar Saugues. Ted -met z'n nieuwe band- al snel een
lekke band. Geplakt en doorgereden We moesten soms weer behoorlijk
klimmen en op een gegeven moment was ik Ted weer kwijt. Uit de bocht
gevlogen? Mis! Je raadt het nu wel al… een lekke pijp. En dat terwijl die
nieuwe band zo dik als een tractorband was. Op een autoped had-ie niet
misstaan. Dat was in Ruynes-en-Margeride.Op naar Clavières en door naar
Paulhac-en-Margeride. Na 9 ½ km vals plat kwamen we hier aan, maar
zaten toen wel op een hoogte van 1345 m. In Paulhac wat thee gedronken.
Hierna hebben we de laatste 18 km in -ik meen- 3/4 uur afgelegd. Niet echt
hard dus. In Saugues hebben we niet alleen in hetzelfde hotel overnacht,
maar ook op dezelfde kamer geslapen als Otto twee jaar eerder. In dit hotel
hebben we heerlijk gedineerd en lekkere wijn gedronken. Na het eten hebben



we in het bijbehorende café nog koffie en bier gedronken. Ted zag een paar
aardige dozen zitten en moest meteen roken van ze. En ik mocht het
Cameltje nog bietsen ook, verdomme!
Voor het eten hebben Otto en ik een paar pastisjes en Ted wat cola
gedronken. Maar dat was  'on the house', want toen we de volgende
morgen afrekenden, stonden onze aperitiefjes niet op de rekening. 
Aantal kilometers: + 75.

3e dag: donderdag 4 september 1980. Saugues -le Puy.
Na  het  uitstekende  ontbijt  zijn  we  meteen  vertrokken  en  we  hadden
besloten deze dag tot aan le Puy te rijden. Eerst naar het zuidoosten,
richting  Chapeauroux,  daarna  het  pad  van  Otto  verlaten  en  omhoog
naar  Le  Puy.  Vanaf  Saugues  ging  het  erg  slingerig  en  nauw verder.
Verraderlijke bochten, grinderige wegen, kortom, een vrij gevaarlijke rit,
wat bewezen wordt door het feit dat ik bijna uit de bocht en over een
betonnen wegafzetting vloog,  maar me nog ternauwernood op de weg
wist  te houden, hetgeen met een loskomend achterwiel  gepaard ging,
toen elke bocht die niet gevaarlijk was beveiligd was met een 'scherpe-
bocht' bord en alle andere bochten, die echt gevaarlijk waren, zo'n bord
niet kregen. Nou vloog ik bijna uit een bocht waar zo'n bord niet stond,
maar tóch heel scherp was. In ' le Pont d'Alleyron ' hebben we aan de
spoorlijn (waar de trein overigens ook stopte) brood met fruit en ham
gegeten. Heel goedkoop en goed te eten. Van daaruit weer omhoog. In
deze  dagen  ging  ik  pas  lekker  rijden  en  reed  zelfs  Ted  elke  keer  op
minuten. Had-ie dat Cameltje naar niet moeten roken. Telkens als er een
berg verrees, zette ik even aan en Ted moest al snel -gedemoraliseerd en
onthutst-  lossen.  Ook  begon  hij  in  deze  periode  last  van  zijn  rug  te
krijgen. Te veel geforceerd? We zijn er nu nog niet achter.
In Chapeauroux -wat onze volgende rustplaats zou zijn -kwam ik als eerste
aan en heb een behoorlijk lange tijd op Tedje en Otto staan wachten.
Helemaal te gek was de afdaling vlak voor Chapeauroux. De weg was recht,
goed van vlak en ontzettend steil.
Ik ging zo hard, dat ik in m'n 10 niet meer bij kon trappen.
Vanuit Chapeauroux via Ribains + Landos naar de Route Nationale 88.
Je kunt veel ten nadele van zo'n weg zeggen, naar het schiet wel op.
Automobilisten maken er gretig gebruik van, maar ik niet minder. Jezus, wat
kun je scheuren. Het zijn heel overzichtelijke wegen en je ziet precies
wanneer je gaat dalen of moet klimmen. De 22 kilometer die we -na invoegen
op de N88 -nog moesten afleggen, hebben we in ongeveer een half uurtje
weggesjeesd: Le Puy.
Dit is een hele vreemde stad. We hebben ons de klere gezocht naar een
beetje hotel, wat we naar niet konden vinden. Uiteindelijk zijn we
terechtgekomen in 'Hotel restaurant Le Chapeau Rouge'. Mensenkinderen,
wat 'n afgang. Eerst hadden we een 3 persoonskamer, wat betekende 1
tweepersoonsbed en 1 eenpersoonsbed -maar dat was overal zo -maar de
kwaliteit van de bedden was zo vreselijk slecht, dat Otto er acuut weg wilde.
Wij naar de 4-persoonskamer. Ieder had nu een eigen bed, maar die waren
zo nodig nog slechter. De spiraal raakte de vloer en het bed van Ted bestond
alleen maar uit een dik laag schuimrubber zonder lakens. Of-t-ie misschien
last van z ' n rug kon hebben!
In Le Puy begon het weer wat te betrekken en later vielen er enkele hele
grote regendruppels. Maar daar bleef het bij.
We hebben gegeten in het hotel naast het onze, omdat dat er goed
beschouwd toch wat chiquer uitzag, dus je zou er wel goed kunnen eten. Dat
was inderdaad zo en de literfles wijn spoelden we ook zo weg.
Op een terrasje nog een afzakkertje gehaald en naar bed afgetaaid, na eerst
nog een fles huiswijn te hebben geconsumeerd. De volgende morgen daar



ontbeten, omgekleed en weggereden.
Aantal kilometers: +/ 75 .5.

6  e   dag:   vrijdag 5 september. Le Puy -Langeac.
Dit was de dag waarop Ted in Langeac moest zijn om de trein naar Parijs te
pakken.
Daar vandaan zou hij zijn fiets overrijden naar le Gare du Nord, afgeven en
doorreizen naar Amsterdam.
Het was bewolkt toen we uit Le Puy vertrokken, naar het was niet koud. Als
het maar droog bleef. De start was prima en we hoefden naar een
kippeneindje: slechts 41 km. Harry natuurlijk weer op kop, Tedje had last
van z'n rug en Otto deed 't weer op z'n dooie akkertje.
Op een gegeven moment deed zich dan toch voor wat er al die tijd al in zat:
het begon te regenen. Eerst zachtjes, we wachtten op elkaar, trokken de
regenjacks aan. Ted ging vast alleen vooruit, want die had toch last van z'n
rug, we zouden hem wel weer inhalen.
Otto en ik moesten nog wat spullen beter ordenen om het tegen de regen te
beschermen en er was -geloof ik -een touwtje van Otto's fietstas geknapt.
Inmiddels was het opgehouden met zachtjes regenen: het spoelde uit de
hemel. Otto en ik vertrokken +/ 5 minuten na Ted. In dit hondenweer leek
het mij verstandig om bij hem te blijven, want wat zul je je hulpeloos voelen
als je lek rijdt of iets dergelijks en je moet in dit hondenweer alles alleen
doen. Ik kende Otto niet meer terug. Hij reed als een leeuw, vastberaden om
Tedje terug te pakken. Omhoog sleepte ik Otto mee, dalen was zijn grote
specialiteit en ik scheurde achter hem aan. Het water spoot achter onze
fietsen omhoog. Het had geeneens de tijd om onze ruggen te raken, zo hard
gingen we.
Op een gegeven moment daalden we de ene berg af, moesten een bruggetje
over een smal riviertje over en meteen daarachter lag een andere berg waar
je -al snel terugschakelend - weer tegenop moest.
Ik kijk omhoog en ziet Ted fietsen. Een gevoel van euforie maakt zich van me
meester. Dat hebben we toch naar mooi geflikt. Ik wil gaan staan om Ted de
laatste stoot toe te dienen als ik achter me Otto mijn naam hoor roepen. Ik
kijk om en zie Otto de berm inrijden en afstappen. Jezus Christus, wat is er
aan de hand. We hadden Ted bijna te pakken en nou  dit. Lekke band?
Neen, het was veel erger. Otto had de laatste kilometers zoveel kracht gezet,
dat hij zijn linker krank volkomen los geschopt had. De moer die de krank
op z’n plaats moest houden was los getrild en zodoende zat de hele krank
los. Hij kon geen kracht meer zetten. Ik weet wat het is, want ik heb ‘t in
Nederland diverse keren meegemaakt, dat m’n linker krank bijna op de weg
lag.
Uiteraard hadden we geen pijpsleutel maat 14 bij ons, dus wat we konden
doen was de krank met een steen zo vast mogelijk op de as slaan en met een
tangetje de moer zo vast mogelijk zetten. En dan naar kijken hoe lang ie-t
hield. De fiets in een licht verzet naar boven rijden, zodat je niet teveel
kracht op de pedalen zet. ‘t Ging een tijdje goed, maar hij raakte weer los en
al ploeterend en etterend zijn we toch in Langeac aangekomen. Ted stond nu
natuurlijk al een tijd te wachten en nadat we hem het hele verhaal hadden
verteld, gingen we op zoek naar ‘t station. Toen we dat gevonden hadden,
doken we in het dichtstbijzijnde hotel en maakten de schade op die de regen
ons toegebracht had. Nou, die was niet mis. Afgezien van de kleren die ik
droeg als ik m’n fietskleren niet aanhad -en die in een plastic zak zaten -was
alles nat. Ook m’n papieren, die in ‘t stuurtasje zaten, waren nat. Ik was niet
de enige. Van Otto was ook z’n camera nat geworden en Ted moest zelfs een
natte lange broek aantrekken. Ted verdween meteen de garage in om z’n fiets
af te plakken, Otto en ik gingen een sandwich eten met een bakkie troost.
Het was nog vroeg en Ted z’n trein vertrok pas rond vijven. Hij deed wat
nerveus, maar goed, hij wilde alles alvast geregeld hebben. Wij hingen onze



kleren te drogen en verdomd, de zon kwam door en het werd meteen een
stuk warmer.
Toen we Ted op de trein hadden gezet gingen Otto en ik het dorp in om wat
te gaan drinken. We waren nu nog met z’n tweeën en ik vroeg me af of de
sfeer anders zou worden. De dagen die voor ons lagen zouden het antwoord
brengen.
In het hotel te Langeac hebben we ook gedineerd. Voor het diner heb ik nog
met Kitty getelefoneerd en gezegd dat Ted op de trein gezet was en dat wij
het uitstekend maakten. Vroeg de koffer in, want we wilden de volgende dag
snel Otto’s fiets laten repareren om vervolgens meteen te vertrekken. We
hadden al veel te lang stilgezeten. Kilometers: +/- 41.

7e  dag:  zaterdag  6  september  1980.  Langeac
Mende/Balsieges.
Bijtijds  opgestaan  en  na  het  ontbijt  meteen  met  de  fiets  naar  de
fietsenmaker gestapt met de vraag of-ie ‘m kon maken. Maar hij zei dat-ie
’t gereedschap niet had en dat we hem pas na 2 uur ‘s middags konden
ophalen. Wij balen en op zoek naar iets anders. Zo kwamen we -na vele
ijzerwarenwinkels  te  hebben  bezocht  -die  allemaal  gesloten  waren
(fermeture annuelle)  uiteindelijk terecht bij  een Renault  garage waar ze
ons wel wilden helpen. Wij de fiets weer teruggehaald en naar de garage
gebracht. Het duurde schat ik 15 seconden en de klus was geklaard. Wij
weer naar ‘t hotel, afgerekend, omgekleed en weggegaan. Nog snel in het
dorp  brood,  ham  +  tomaat  gekocht,  die  gedeeltelijk  opgegeten  en
opgestapt.  We  wilden  proberen  om  Mende  te  halen  wat  +/-  100  km
zuidelijker lag en het was al 12.30 uur.
Mensen, wat een prachtrit. We reden als beesten. Otto had er ook zin in
als een jong hertje en stoof over de weg. Van Langeac weer naar Sauges en
daar vandaan over kale en dorre vlakten naar Mende. Dit was geen mooi
landschap. We scheurden naar door en zelfs reden we in ons 10 met een
beentempo  waar  je  akelig  van  werd.  De  ene  kilometer  na  de  andere
verslonden  we  en  menig  compliment  kregen  we  van  passanten,
automobilisten en tegenliggers.
Tegen vijven plankten we Mende binnen en gingen na een kopje thee te
hebben  gedronken op  zoek  naar  een hotel.  Niets  te  vinden.  Of  vol,  òf
hartstikke duur. Dus, dat hadden we snel bekeken en stapten maar weer
op en gingen nog effe  zuidelijker.  Uiteindelijk  kwamen we in Baksieges
terecht, 7,5 km onder Mende, in een hotel aan de weg. Prima voor elkaar.
Garage voor de fietsen, heerlijke kamers, uitstekende bedden, goed voer en
een  heerlijke  digestief:  MARC.  Mijn  dag  kon  niet  meer  stuk.  Met  een
tevreden gevoel naar bed, omdat we toch naar effe 100 km in 4 uur tijds
hadden weggeplankt.
Aantal kilometers: +/- 102,5.

8e dag: zondag 7 september. Balsièges -Florac. Toen we zondag wilden
vertrekken bleek mijn ketting door de regen van vrijdag zo vreselijk
uitgedroogd, dat alles kraakte als een gek. Maar nog vervelender was dat
mijn achterpion ook helemaal uitgedroogd was en niet meer ratelde als ik
ophield net trappen. Dus m’n benen moesten mee, altijd; of ik wou of niet.
Maar in de garage stand een blik motorolie met een laagje olie op de bodem.
Dit uitgestrooid over m'n pion en ketting en alles liep weer gesmeerd. Op
Otto's voorstel zouden we door de Gorges du Tam gaan fietsen, want dat was
hem van twee jaar geleden nog bijgebleven: hij vond het ontzettend mooi.
Dus wij naar de Gorges du Tarn. Dit werd de zwaarste dag van de hele
vakantie. Vlak na Balsièges moesten we meteen al flink klimmen. Normaal
ben ik niet vies van een colletje, naar nu ging het wel erg moeizaam.
Het was ook abnormaal heet en toen er de bosrijke omgeving, die tussen 
Mende en Balsièges lag, verlieten, waande ik me in Arizona. Kompleet kale,



vreselijke dorre vlakten, waar een super schrale wind alles afschaaft en
doodt wat naar een beetje groen is en leven wil. Heuvels die een ongekende
steilheid hebben, maar toch vlak lijken.
Rood gekleurd landschap.... Vreselijk!
Via St. Enimie de Gorge in. Nu reed ik pas echt in een hel. 35 kilometer
benauwende kloven, smorende hitte, geen zuurstof en het gevoel dat je in
een cel zit waar je voorlopig niet meer uit komt. Wat voor Otto twee jaar
geleden als mooiste herinnering is achtergebleven, werd voor mij een grote
hel. Ik vond er geen moer aan en wenste maar één ding: hier zo snel mogelijk
uit. Maar dat bleek dus onmogelijk.
Eerst moesten er 35 km naar Le Rozier en daarna nog eens 21 km naar
Meyrueis. En dat alleen naar Gorges, d.w.z. diepe uitgesleten kloven met
links en rechts hoge bergwanden, waarin het zo heet is dat er geen zuurstof
meer hangt. Verder zijn het natuurlijk prachtige tochtgaten waar een
schrale, verstikkende, warme wind waait.
Toen ik in Meyrueis aan kwam, voelde ik me zo beroerd, dat ik m’n fiets zo
aan de wilgen wilde hangen. Gelukkig had Otto, die flink wat later
arriveerde, hetzelfde gevoel en had ook ontzettend gebaald, Voornamelijk van
de harde wind die er tegen hadden. In Meyrueis was natuurlijk alles dicht en
het enige eetbare waren de hotdogs in een restaurantje. Tja, wat nu te
doen... het geld raakte op en er moesten de spoorwegverbinding in de gaten
houden. De trein zou vanuit Perpignan via Nîmes en Alès richting Langeac
en Clermont Ferrand naar Parijs gaan. Dus we zouden naar een beetje
behoorlijk plaatsje op de kaart moeten zoeken, dat ook nog een beetje
redelijke verbinding net Alès onderhield. Nîmes hadden er al afgeschreven,
want dat zou nog een extra overnachting kosten en daar was geen geld meer
voor. Dus wij naar Florac. Dat was nog maar 35 km. Nu we wat gegeten
hadden en wisten waar we naar toe gingen en uit die klere gorges waren,
ging het stukken beter. Mentaal raakten we er weer bovenop -en ook onze
benen wilden weer. Gevolg: met een rotgang naar Florac. Een paar bergen en
één col: het was allemaal niets vergeleken bij wat we al meegemaakt hadden.
Bovendien was ons Franse geld op en een beetje grote plaats zou neer kans
op een bank bieden dan een gehucht. In Florac namen er het eerste het
beste hotel, wat we wel wat prijzig vonden. Maar alla ‘t was de laatste nacht,
dus 't moest maar. Toen we uitgepakt hadden en in de bar een biertje gingen
drinken, bleek dat de hotelier één van onze passen moest hebben. Dit vond
ik vreemd, want het was voor 't eerst dat het gebeurde. Tevens was er geen
restaurant, dus we moesten elders onze trek gaan stillen. Maar we vonden al
snel een leuk restaurantje waar er heerlijk gegeten hebben. Met ons laatste
franse geld betaald; morgen konden er immers weer geld wisselen. We zijn
vroeg gaan meuren en stonden de volgende dag bijtijds op. 
Aantal kilometers: +/ 112.

9e dag:
Goed ontbeten en toen op zoek naar een bank. Er waren er twee in Florac,
maar ze waren allebei dicht. Dat was gewoon in Frankrijk. Op maandag alle
banken dicht. Wij terug naar het hotel en vroegen de hotelbaas of we met
ons allerlaatste franse geld mochten betalen en de rest met Hollands geld
mochten bijpassen. Oh nee! Geen sprake van. Hij kon als Fransman geen
Hollands geld wisselen en wist geen koers. Oh nee, veel te veel risico.
Probeer ‘t maar bij de post. Wij erheen, maar ook die wisselden geen geld.
Nu begonnen we echt radeloos te worden. Er was nog één mogelijkheid. Om
13.30 uur zou een soort Crédit Agricole opengaan en misschien wisselden zij
geld. De hele ochtend rondgeslenterd en gewacht. Eindelijk 13.30 uur. Wij
naar binnen. Wij vragen, maar ook hij zei: nee hoor, wij geven alleen advies,
maar wisselen geen geld. Nu waren er echt radeloos. Meneer, zou u als
particulier geld willen wisselen, met Frans geld terug .Ik naar het restaurant



van gisteravond. We waren in de loop van de ochtend de kelner van
gisteravond ook al tegengekomen en daar toen leuk mee gekletst. Had een
zus in Suriname wonen en zo. Hem nu weer opgezocht en alles uitgelegd.
Post niet, Crédit Agricole niet, hotelier niet. Nou, wacht maar effe. Hij naar
de baas. Die vond 't prima en zodoende kon ik bij hem 200 francs wisselen.
Bij 't hotel terug had Otto inmiddels een Nederlands meisje getroffen en daar
f 50,-bij kunnen wisselen. Nu hadden we samen FF 300,=  waarvan de
fietsen op de trein moesten worden gezet en wijzelf een kaartje moesten
kopen naar Clermont-Ferrand, plus een hotelrekening. Snel betaald in het
klerehotel, omgekleed en wegwezen.
Met een noodgang naar Alès gereden, even een kop thee gedronken, ons in
de toiletten omgekleed, fietsen afgeplakt en verstuurd. Toen snel
boodschappen gedaan, kaartjes gekocht en daar was de trein al. We hadden
nog +/- 6 francs en geen minuut meer over. In de coupé zaten we met een
jongen die naar Clermont-Ferrand moest en een oude kerel die naar Parijs
moest. Wat ’n ouwehoer!
Maar goed, hier stop ik, want de treinreis is verder niet interessant meer.
Op deze laatste dag hebben we 71 km gefietst (in ongeveer 2 uur en een
kwartier), wat het totaal bracht op ongeveer 693 gefietste kilometers.
Ik wil nog wel even kwijt, dat ik het een ontzettend leuke week heb
gevonden, die zonder enig voorbehoud zo voor herhaling vatbaar is.


