Bergwandelen in de Cantal: 9–17 oktober 2021
DAGBOEK VAN FRED

SWITCH MET LEF!
Op doorreis met de fiets naar Gerona ontdek ik de Auvergne. Bijna aan het einde van
de vierde etappe van 240 km doemt plots een wonderbaarlijk gebergte op. De
bergtoppen zijn adembenemend mooi, badend in de oranjerode gloed van de
ondergaande zon. Op mijn fiets is dit volop genieten. Ook al zie ik – doodmoe – nog
met moeite uit mijn ogen. Ruim de helft van de deelnemers is reeds in de volgwagen
gestapt, waaruit ik nog net een thermojasje weet te bemachtigen. Het wordt donker en
(ijs)koud. Hoe mooi moet het uitzicht niet zijn vanop de top van een van die bergen,
mijmer ik. Dat moet ik toch ooit eens doen.

MY PAST!
“Afscheid nemen doet pijn. Maar de vele
mooie herinneringen aan een jarenlange
passie koester ik voor eeuwig.”
Fred

Bijna 20 jaar later en helaas dus ook ouder krijg ik lucht van een bergwandeltocht in
de Cantal van 7 tot 19 oktober. Komt mijn droom uit in het coronajaar 2021? Het is nu
of nooit. Laagdrempelig en voor beginners, lees ik. Op mijn wielerlijf geschreven, dus.
Kat in ‘t bakkie, dit wordt een makkie. Of wordt mijn ‘jeugdige’ overmoed afgestraft?

MY FUTURE?
“Een passend fotobehang om mij mentaal
op mijn eerste wandelweek in de bergen
voor te bereiden. Straks mijn nieuwe
passie?”
Fred

BEGINNERSGELUK
De tocht kan beginnen. Of toch de opwarming. Van een koersuitrusting weet ik zo goed als
alles. Maar wat moet ik bijeenscharrelen voor deze wandelweek in de bergen? Ik spreek thuis
af bij Jo, een van de twee tochtbegeleiders. De hele namiddag maakt hij mij nauwkeurig
wegwijs in alle praktische zaken. Vooreerst moet ik mij degelijke bergschoenen aanschaffen
zodat ik die kan inlopen. En even belangrijk: welke kousen? Jo diept dan z’n als voorbeeld
gevulde rugzak op en maakt die leeg tot op de bodem. En hij tovert ook heel wat spullen uit de
vele verborgen opbergzakjes. Voor mij een heuse boterham en al vlug besef ik dat het in de
bergen best lastig en soms zelfs gevaarlijk kan worden. Zeker met 12 kg op mijn rug.
Op de infovergadering wordt het nogmaals duidelijk dat dit wel een hele onderneming wordt!
Twee zaken staan vast: 1. Ik ben de enige beginner onder de Cantal-gangers, en 2. De hele
tocht is bijzonder degelijk voorbereid door Jo en Patrick, wat me wel wat geruststelt. De
begeleiders beseffen heel goed waarmee ze bezig zijn! En er is nog altijd zoiets als …
beginnersgeluk, niet?

Zaterdag 9 oktober: Heenreis naar Le Falgoux
DE GROETEN VAN NATHALIE
Met zowat 900 km op de teller komen we omstreeks 17 uur met zijn zevenen in twee auto’s aan in
ons basiskamp Hôtel des Voyageurs in Le Falgoux. We krijgen er een warm onthaal van de
immer goedlachse bazin Nathalie. Vanuit het restaurant hebben we gelijk een adembenemend
zicht op de vallei met in de verte tussen de wolken de Puy Mary.

Die bergtop bereiken, is voor overmorgen tegen de middag. Bijna niet te geloven! Vanuit de vallei
ziet alles er zalig groen en vredig uit – met toch ook her en der de beginnende herfsttooi. Met vijf
mannen op één kamer is nipt, maar het deert niet. Na de lange autorit zijn we best moe. Voor de
twee chauffeurs is er die avond nog een extraatje. Eén auto moet nog naar Le Lioran gereden
worden. Daar komen we op wandeldag 4 weer eventjes naar het dal. Pakweg 70 km heen en
terug, maar toch bijna twee uur onderweg op een bijwijlen mistig parcours met smalle, bochtige
bergwegen. Een dikke pluim voor Patrick en Bert!

Zondag 10 oktober: Le Falgoux >>> Le Claux
GEVECHT MET MIJN RUGZAK

Na een zo goed als bij voorbaat verloren gevecht met mijn rugzak om alles erin te krijgen,
inclusief mijn gevulde CamelBak waterzak met slangetje, kunnen we uiteindelijk vertrekken.
Onze eerste stapdag naar Le Claux is meteen ook de kortste: ruim 6 uur wandelen, rusttijden niet
inbegrepen! Na vijftig meter asfalt verlaten we reeds de verharde weg en zetten we onze eerste
stappen op de GR400. Die sentier de Grande Randonnée is zowat gedurende de hele tocht onze
leidraad. Op luchtfoto’s lijken de wandelpaden sterk op de grindpaadjes in het stadspark van
Sint-Niklaas, maar waar wij op terechtkomen heeft meer weg van de bedding van een wadi.
Omhoog klauteren van de ene steen naar de andere en vooral ook mijn evenwicht zoeken. Geen
kattenpis. Nu begrijp ik al beter wat het nut is van wandelsticks. Toch ben ik daar pas enkele
dagen en afdalingen later echt van overtuigd. Ik moet mij echter weten te beredderen met mijn
housemade knuppel van zuivere inlandse eik. Toch is die knuppel geen goed alternatief, zo
klinkt het bij de tochtbegeleiders. Maar voor de beginner die ik ben, is die ‘derde arm’ mijn enige

steun – letterlijk en figuurlijk – en toeverlaat bij moeilijke passages. En ik kan altijd wel rekenen
op bijstand van begeleiders en tochtgenoten. Toegegeven, die knuppel geeft wel een vals gevoel
van veiligheid. Maar dit kleinood hier achterlaten? No way. Boven op de col houden we halt voor
onze eerste picknick. Wel wat wind boven, maar een schitterend herfstzonnetje, dat voor de rest
van de dag onze bondgenoot blijft. De mooie omgeving en de stilte betovert ons. Daar wordt een
mens zelf stil van. En dan komt mijn eerste serieuze afdaling naar Lavialle er aan. Dat zijn m’n
beentjes niet gewend. Vooral mijn knieën die de schokken moeten opvangen, voelen vreemd aan.
Gelukkig is het naar het einde van de tocht toe nog even klimmen tot Le Claux naar de Gîte du
Puy Mary. Bergop gaat het prima, maar bergaf is voor mij creepy. Ondertussen heb ik links en
rechts al wat beter kennisgemaakt met mijn medestappers. Zij hebben mij in moeilijke passages
altijd bijgestaan en mij de nodige instructies gegeven. Zo word ik er telkens attent opgemaakt als
er ‘Nepalees plat’ aankomt. Want als beginner moet ik direct de theorie in de praktijk brengen. De
eerste dag valt mee en op het terras met een artisanaal biertje is het alsof het bonte gezelschap
elkaar reeds jaren kent. Bert animeert ons met een spontaan luisterspel van levensechte dialogen
tussen Bert en een belastingambtenaar, tussen Bert en een politierechter, die hij gevat en komisch
op hun plaats zette. Hilarisch! ’s Avonds geeft Patrick de eerste briefing voor morgen met de
beklimming van de Puy Mary. En zijn boodschap ‘een zwaar én technisch parcours’ klinkt mij
niet bepaald als muziek in de oren. Ik probeer te anticiperen en hoop op een deugddoende nacht.
Maandag 11 oktober: Le Claux >>> Lavigerie
KAT IN ‘T BAKKIE
Na een onrustige nacht met duizend stille vragen verlost het alarm van Jo mij uit al m’n
onzekerheden. Het ontbijt is weer sober. Alleen confituur als beleg, maar ik kan toch nog wat
kaas bemachtigen. Het gevecht met mijn rugzak gaat vandaag al iets vlotter. Ik heb alle lucht uit
de plastieken zakjes geperst en mijn mondvoorraad van het thuisfront – ruim een kilo groot
maanvormig fruit - uitgedeeld of zelf verorberd. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ik een van
de volgende dagen het gevecht met mijn rugzak in mijn voordeel zal beslechten.

Het eerste dagdeel verloopt naar wens aangezien het
de hele tijd klimmen is. Het is opvallend stil in de
groep. Zit de geanimeerde avond van gisteren daar
misschien voor iets tussen? Bij de refuge Buron
d’Eylac pauzeren we even. Op het terras van Chalet
du Puy Mary met adembenemend uitzicht over de
Cantal doen we ons tegoed aan een suikerrijk drankje,
na verplicht vertoon van ons Covid Safe Ticket. Een
brede trap slingert over de flank naar de top. Kat in ‘t
bakkie, dit is een makkie zo te zien.Maar schijn
bedriegt. Gelukkig gaat die trap oplopen mij goed af.
Die betonnen trap gaat een eindje voor de top over in
houten treden. Fraaier, maar daarmee is ook alles
gezegd. Deze ingreep is hoe dan ook een lelijke
wonde in deze schitterende berg mét litteken voor
eeuwig. En dat alleen maar om voor de duizenden
dagjesmensen een brede, rode loper naar de top te
kunnen uitrollen. Wat is de volgende stap? Een lift
voor minder mobiele toeristen?

Tot mijn grote opluchting moeten we niet terug via
dit gedrocht. Vanop de top dalen we een klein eindje
af en nemen een bergpad over een andere flank dat
leidt naar La Brèche de Rolland, alias het zwarte
beest. Ik zie een smal, steil bergpad waarlangs we
zigzaggend moeten afdalen. Enkel een slap koordje
her en der bakent dit pad af. Ik moet al even de billen
dichtknijpen. Het gaat niet alleen steil bergaf, de vele
stenen op het pad zijn grillig en liggen niet altijd vast.
Oppassen voor uitschuivers dus. Ik dank de
weergoden dat ik dit traject niet moet afleggen in de
striemende regen op een ongetwijfeld glibberige
ondergrond. Ik zou het zowaar besterven. Op de fiets
rol je bij een valpartij in het beste geval nog in de
graskant, maar hier kunnen enkel rotsblokken je val
breken. En met die blokken kom je best niet in
aanvaring, vrees ik. Dit is echt geen prettig
vooruitzicht! Wat zou ik hier moeten beginnen
zonder knuppel? Had ik er hier mijn tanden
ingezet, dan was er gegarandeerd een stuk uit
gebeten. Ik kom heelhuids aan bij La Brèche de
Rolland. Spannend! Het is eigenlijk een weggerukt
stuk uit de bergwand, een onderbreking van de graat,
waarbij ik mij niet veel kan voorstellen. Tot ik ineens
voor een rotswand van een tiental meter sta, bijna loodrecht naar beneden. En die hindernis moet
ik nemen. Er is geen andere weg en ook geen weg terug. Het angstzweet breekt mij uit.

Eerst een paar wandelsticks – tikkedetik – naar beneden, gevolgd door mijn knuppel –
honkedetonk. Die is alvast veilig beneden. Ik hoop – bid? – dat mij dat ook lukt. Mét 12 kg op
mijn rug realiseer ik me plots. Maar er zijn nog de ervaren begeleiders Patrick en Jo ook. Zij
weten best hoe je zo’n passage en een onzekere zestiger aanpakt. Ik volg het spoor van Patrick die
voortdurend aanwijzingen geeft. Waar zet ik welke voet nu, waar houd ik me vast … Dat lucht
op en gaat vrij gezwind. Overdrijf ik niet een beetje? Soit, voor ik het besef, sta ik beneden. Nu
nog de rotswand aan de overkant omhoog. Mijn angst is overwonnen en naar boven klauteren is
hier sowieso gemakkelijker. Met engelbewaarder Bert klaar ik deze klus met enige trots. De
moeilijkste passage van deze wandelweek verloopt vlekkeloos, tot opluchting van begeleiders,
ervaren stappers en vooral deze beginner. Het is al een flink stuk in de namiddag als de
vreselijkste afdaling nog moet komen. Aiaiai! Vanuit de hoogte kun je ze volgen tot diep in de
vallei. Ze lijkt wel eindeloos lang. Ik zie ertegenop, maar vooruit met de geit – of beter slak?. Bert
daalt af zonder wandelsticks, als een dansende nimf. Het duurt niet lang tot hij en ook de
anderen enkel nog stipjes zijn in dit diepe dal. De vermoeidheid en onzekerheid maken dat ook ik
door een diep dal ga, vooral figuurlijk dan. Ik moet af en toe stoppen om op adem te komen. Ik
sta gewoon te trillen op mijn benen. Patrick probeert wat morele steun te bieden, maar ik ben de
wanhoop nabij. Nu klinkt dit misschien wat overdreven, maar dat gevoel had ik toen echt wél.
Iedereen houdt even halt aan wat ooit een stal was en na veel zwoegen en wankelen kan ook mijn
rugzak uit. Even plat op m’n rug, zo goed als uitgeteld. Wat was me dat hier! Hoog tijd voor een
energiereep, even op adem komen, rugzak aangespen en vooruit. Nu is het wel minder steil,
maar mijn knieën voelen zo raar aan dat ik de anderen weer moet laten gaan. Ik denk spontaan
aan de koers: gelost worden en verder stoempen, puur op wilskracht. Maar hier is het een voor
allen en allen voor een. Nu houdt bergnimf Bert mij gezelschap en verlicht mijn lijdensweg met

leuke verhalen over kwajongensstreken van zijn pupillen vroeger. Zo vergeet ik de pijn van mijn
verhitte voetzolen veroorzaakt door de eindeloze steenmassa op het pad.

Als we Patrick op een stuk asfaltweg zien zwaaien met zijn stokken is de finish nabij en deze
helletocht bijna verleden tijd. Het is 18 uur als ik in Gîte-auberge La Boudio aankom. Mijn rugzak
gooi ik in een hoek, schoenen uit en gelijk naar de zithoek bij het haardvuur. Hoog tijd voor une
Antidote, une bière ambrée d’Auvergne. Een heerlijk artisanaal drankje met gentiaan en kastanje. En
alle ellende verdwijnt meteen als sneeuw voor de zon … tot ik opsta om te gaan douchen. De
trappen op met die verfoeide rugzak en ik duik de slaapbak in. Wat een beginner lijden kan,
alhoewel ik ook tekenen van verval meen te zien bij mijn stapvrienden. En alsof dat enige troost
biedt. Na een dag als deze vraag ik me af of ‘Runner’s high’ toch niet een mythe is. Voor wie dit
fenomeen niet kent, het zit zo: tijdens het sporten worden in de hersenen endorfines aangemaakt
waardoor pijnprikkels niet zo snel binnendringen in ons zenuwstelsel, zodat we letterlijk minder
pijn voelen. Meer zelfs, ze brengen tegelijk een euforisch gevoel teweeg. En je gelooft het of niet:
je wordt er zowaar écht wel gelukkig(er) van. Deze etappe was pure topsport; dat weet een
wielerfanaat als ik als geen ander. Echter, een verkwikkend, gelukzalig gevoel had ik
allesbehalve, integendeel. Tenzij zeer kortstondig, met een verkwikkende douche en heerlijke
maaltijd, samen aan tafel met een koppeltje Zwitserse mountainbikers. Ik zou HIER kunnen
blijven voor de rest van de week, zo gezellig en ontspannend. Ook deze nacht brengt geen
soelaas. Rammelende darmen, vast helemaal gevuld met ijle lucht houden mij uit mijn slaap. Dus
uit de slaapbak en met klein lichtje gaan ontluchten op het toilet. ’s Nachts ziet alles er heel
problematisch uit en ik vraag me af waar ik eigenlijk aan begonnen ben. Er zijn nog maar twee
dagen voorbij. Nog vijf te gaan! Bij het ochtendgloren raap ik toch al mijn moed bij elkaar.
Bergschoenen dus, maar waar heb ik die gisteren bij aankomst achtergelaten? Waarmee duidelijk

is hoe afgepeigerd ik gisteren was. Maar iedereen is gepakt, mijn voeten zijn vakkundig ingetapet
et voilà, en route pour une autre avonture.
Dinsdag 12 oktober: Lavigerie >>> Saint-Jacques-des-Blats
CHUTE DE PIERRES
Gastheer Vincent adviseert ons om recht op recht de helling op te klimmen naar de crête. Daar
zouden we dan GR400-aanduidingen zien. Patrick houdt de stafkaart nauwlettend in de gaten en
zo komen we na een lange klim inderdaad op de 400. Vandaag blijven we min of meer op hoogte
met als laatste top de Puy Griou.

De top ligt zo binnen ‘handbereik’, maar omdat vandaag ook Patricks auto nog opgehaald moet
worden in Le Lioran, laten we de top voor wat hij is en lopen er links omheen. Daar word ik voor
het eerst getrakteerd op een parcours met rotsblokken in alle formaten en vormen, kriskras op,
over, onder en naast elkaar. Voor mij totaal nieuw. Bovendien is het hier oppassen voor une chute
de pierres! Het ziet er gevaarlijk uit, maar eenmaal en route valt het nog mee. Ik kan ook de meest
technisch onderlegde metgezellen wat volgen en ik maak gebruik van mijn pas opgedane
ervaringen in eerdere klauterpartijen. Op een vijftal kilometer van onze bestemming splitsen we
de groep op. Patrick, Karin, Els en Johan stappen naar Le Lioran om dan in Patricks auto naar
hotel Le Brunet in Saint-Jacques-des-Blats te rijden. Jo, Bert en ik stappen rechtstreeks naar het
hotel. Om een flink eind stappen op de drukke route nationale N122 te vermijden, opteren we voor
een vrij lange, maar wondermooie (om)weg door een oeroud beukenbos. De auto staat er al. En
wat had je gedacht? De anderen zitten al aan de aperitief in de immense tuin van dit skihotel. Het
wordt echter te fris en we verhuizen al vlug naar de lounge. Het ziet ernaar uit dat we hier de

enige gasten zijn. Dat voelt toch vreemd aan en de dame aan het onthaal gedraagt zich al even
vreemd. Op het gevaar af een compleet foute diagnose te stellen, houd ik het hier bij vreemde
gedragingen. Het aanbod aan biertjes is zeer miniem en de keuze al even klein: Heineken of
Kronenbourg, een (dood)zonde voor elke Vlaming in hart en nieren. Maar er is ook de aperitief
met anijssmaak. Ondanks deze tegenvaller voel ik mij beter in mijn element. Vandaag wel veel
uren gestapt, maar een heel stuk minder moeten afdalen, wat in mijn kaart speelt. Dankzij een
zalig lang ontspannend ligbad op de kamer krijgt mijn goede humeur nog een stevige boost. Ik
begin het warempel leuk te vinden. Dat morgen het traject naar het hoogste punt van de Cantal
op het menu staat, boezemt me nu geen angst in. Plomb du Cantal, here I come! Of is hier sprake
van ‘jeugdige’ overmoed?

Woensdag 13 oktober: Saint-Jacques-des-Blats >>> Le Lioran >>> Thiézac
GEVECHT TEGEN DE WIND
In hotel Le Brunet kan wie dat wenst de reservekleren in de auto omwisselen met ‘vuile was’
voor het tweede deel van de week. Of een dikke trui dumpen, want het mooie weer houdt nog de
hele week aan, aldus de plaatselijke meteo en onze weerman Jo. Vandaag vertrekken we niet op
onze apostelpaarden. Patrick rijdt eerst mezelf, Jo en Bert naar het nog in alle rust gehulde
skidorp Le Lioran. Het dorp wacht op sneeuw en wintersporters, tenzij corona alsnog de
winterpret komt bederven. Bert en Jo klimmen langzaam maar zeker, ik daal langzaam en
onzeker. Vandaar. Patrick doet dat ritje nog eens over om de anderen op te pikken aan het hotel.
We spreken af dat wij drieën de tocht al aanvatten. Temperatuur net boven het vriespunt, maar
droog. Handschoenen en muts houden ons warm. Het is wel even zoeken naar de startplaats van
de GR400 en ik ben zo fier als een gieter als ik daar als eerste in slaag. Mijn eerste positieve
inbreng in de groep, al vinden Jo en Bert dat ik mezelf daarmee tekortdoe. Ik weet inmiddels dat
zij dit niet zeggen om mij te plezieren. Het is gemeend. We volgen eerst de skipiste om daarna
door het bos verder te stijgen. Boven de boomgrens wakkert de wind fors aan – en komt de
voorspelling van begeleiders Patrick en Jo uit. De wind zou hogerop wel eens hard kunnen
tekeergaan. De zon laat het ook afweten vandaag.

Voor het eerst heb ik mijn handschoenen nodig, maar waar zitten die? Tot mijn eigen verbazing
vind ik die – voor mijn doen - vlug. Ik maak steeds meer kans om het gevecht met mijn rugzak te
winnen. Het voelt wat vreemd aan om nu met zijn drieën op pad te zijn. We gokken dat het
groepje Patrick in Le Lioran met minstens een half uur achterstand zal vertrekken. Halen ze ons
in voor het skistation? Wedden van niet? Eensgezind gaan we ervoor. Het wordt een strijd tegen
de klok en tegen de snijdende, felle wind.

Tegen de middag bereiken wij het skistation en we zoeken daar beschutting om ons lunchpakket
aan te spreken. Dan zien we in de verte een viertal de helling opkomen. Ja, dat zijn ze. We hebben
het pleit beslecht in ons voordeel.

Maar we zijn blij dat we weer verenigd zijn om het laatste deel van de helling af te leggen tegen
de strakke wind in. Samen naar de Plomb du Cantal, met 1855 m het hoogste punt van onze
wandelweek. Een héérlijk warm moment, waarbij we de kou even vergeten. We trekken verder
over de crête, de wind blijft hard op ons inbeuken. Hard op het moment zelf, maar nu weet ik dat
het weer in de bergen ferm kan tegenvallen. De kracht van de natuur aan den lijve ondervinden.
Ervaren dat het weer van de ene op de andere dag kan omslaan. Voelen dat je er niet alleen voor
staat, maar dit trotseert als één hechte groep. Op mekaar kunnen rekenen in àlle omstandigheden.

Naarmate we dalen stijgt de temperatuur, hebben we minder last van de wind, wordt het zelfs
zomers. Al is dat laatste relatief. Het is al tegen de avond als we in de diepte Gîte Lafon in
Thiézac zien liggen. Maar we moeten toch nog enkele acrobatentoeren uithalen en rugzakken
doorgeven voor we uiteindelijk moe maar tevreden onze slaapplaats bereiken. Schoenen buiten
uitdoen, mondmasker op en mooi de rondleiding en de orders van de gastvrouw opvolgen. Is
deze dame in het ancien regime blijven hangen, bedenk ik me spontaan. Gastvrijheid is niet
bepaald aan haar besteed. Het artisanaal gerstenat Antidote is schaars, weet ze te vertellen. Wat ze
‘wijselijk’ verzwijgt, is dat de verwarming het niet doet. We hebben een sterk vermoeden dat ze
die bewust niet aangezet heeft. Dankzij de goede sfeer en biertjes blijven we gewoon vanzelf op
temperatuur. De vaat ‘s avonds en morgenvroeg is hier een verplicht nummertje, want niet in de
prijs inbegrepen. Onder de kundige leiding van Karin is dat zo geklaard. Enkelen ontspringen
deze ‘waterdans’ omdat niet meer dan vier personen tegelijk de keuken mogen betreden. Eén van
de vele coronamaatregelen van deze gîte, in onze ogen veeleer une auberge de jeunesse. Anderen
staan dan weer aan te schuiven om eens te mogen helpen. Karin mogen assisteren is zowaar een
erezaak. Als de ‘gastvrouw’ ‘s morgens haar opwachting maakt met onze lunchpakketten en we

haar – beleefd als we zijn – wijzen op de koude radiatoren, weet zij van de prins geen kwaad.
“Quelqu’un a tâtonné le robinet de radiateur”, zegt ze zonder verpinken. Ha, wie zou die snoodaard
kunnen zijn? Ach, wij weten wel beter.
Donderdag 14 oktober: Thiézac >>> Mandailles
DE HANDDOEK
Met een geforceerde glimlach zwaait deze matrone in
spe ons uit. We doorkruisen dit authentieke dorp –
reeds in winterslaap – en komen terecht in het land
van de hobbits. We wandelen onder La Porte du Lion
door. Deze attractie puur natuur is een van de door
de eeuwen heen gevormde grote rotsformaties in het
hart van la vallée de la Cère. Een mooi decor voor een
foto. We steken de grote weg over en nemen de
oplopende weg naar de Chapelle Notre Dame de
Consolation. Van deze gestaag stijgende kuitenbijter
krijg je het warm. Aan de kapel hebben we een mooi
uitzicht over Thiézac. Dit is een leuk plekje om even
te verpozen. Tijd ook voor de Poire William uit ons
lunchpakket en voor Karin voor een knieverband uit
voorzorg. Tot de middag wordt het vooral klimmen.
Warme kledij uit dus, en ook de zon komt al piepen.
Als we tegen de middag uit de weiden komen, botsen
we op een zonovergoten, zalig terras! Ons eigen
lunchpakket aanspreken? Pas de problème, zo klinkt
het. Hoffelijk als we zijn, bestellen we de o zo
aanlokkelijke fris- of andere drankjes terwijl we
genieten van het bijzonder mooie landschap. Voor Els
heeft de patron zelfs nog een gratis extra glutenvrij dessert. Els moet door diabetes heel erg op
haar suikerspiegel letten en dus op haar voeding. Een glutenvrij lunchpakket en dito avondmaal
zijn niet vanzelfsprekend tijdens een wandelweek. Vooraf werden daarover duidelijke afspraken
gemaakt met de hotels en gîtes. Met succes al had het hier en daar zeker béter gekund. Els wou
vooral uitzoeken of deelnemen aan meerdaagse bergwandelingen kan. Ja dus, al zou dat enkele
jaren geleden nog een nee geweest zijn. Chapeau voor Els! Bij mij komt toch spontaan de vraag
op of ik niet beter in dit aardse paradijs zou blijven? Om meerdere redenen, die ik hier, beste
lezer, liever niet aan de grote klok hang. Eerlijk? Ik twijfel even of ik zal blijven, maar besluit te
volharden. We moeten verder tot boven op de crêtes. Daarna volgt de afdaling naar de Gîte Vert
Azur in het dorpje Mandailles. Op de kaart zien we dat in de vallei La Jordanne een spectaculaire
cascade is. Alleen moeten we daarvoor het pad verlaten. Een wegwijzer is er niet. Wie het nog
ziet zitten, gaat mee op zoek met Patrick. Ik wil de handdoek (nog) niet gooien en ga mee. Weer
een staaltje van ‘jeugdige’ overmoed? Nu niet aan denken. Eerst lopen we helemaal naar beneden
– niet mijn ding – maar geen waterval te bespeuren! Tot we plots toch een vreemde soort
wegwijzer vinden. Weer steil omhoog – wél mijn ding – tussen bomen, wortels en keien. Deze
inspanning wordt beloond. We worden beneveld door het uitzicht en het vallende, kolkende
water. Daarna zet Patrick er de pas in, want die zoektocht heeft tijd gekost. In de Gîte Vert Azur
worden we buitengewoon vriendelijk ontvangen door Barbara. Wondermooie tot in de puntjes
verzorgde kamers en een overheerlijk avondmaal, tot onze grote voldoening. De gastvrouw geeft
nog ‘geheimen’ prijs over plaatselijke gerechten, een gentiaanlikeurtje wordt geproefd en mijn
ogen vallen langzaam dicht. Morgen moet ik Karin wekken. Daardoor kan ik weer moeilijk de
slaap vatten, bang dat ik mij zal verslapen. Bert zet zijn alarm op scherp, probleem opgelost.

Vrijdag 15 oktober: Mandailles >>> Le Fau
VERGANE GLORIE
Mijn eerste werk: Karin wekken. Schudden aan de benen, even wachten en deze handeling
herhalen tot ze bij bewustzijn is. De dagelijkse routine. Maar reeds bij de eerste aanraking veert ze
recht, opgewekt en fris. Is me dat schrikken! Ze zwaait me meteen een goeiemorgen toe. Mijn dag
kan nu al niet meer stuk. Al wordt deze dag best pittig. Vanuit Mandailles (928 m) via Le Piquet
naar Puy Chavaroche (1739 m) en Le Fau (995 m) als eindstation. Een etappe van bijna 24 km en
reken maar dat we zeker 10 uur onderweg zullen zijn. Aan Le Piquet volgen we de wegwijzer
naar Puy Chavaroche. Els merkt op dat dit toch niet de goeie richting is. Kaart en kompas,
overleg, twijfel. Instinctief volg je de wegwijzer, maar Els is wel onze redder in nood. We moeten
het andere pad volgen en op onze stappen terugkeren. Beide routes leiden naar die Chavaroche,
maar de route die we nu nemen is stukken korter. Met de eindstreep in zicht zijn extra
inspanningen niet aan mij besteed. Op een crête hebben we in de vier windstreken zicht op
diverse wolkenpatronen. Aan de hand van een handig kaartje kunnen we perfect de ‘les’ over het
weer van ‘onze’ weerman Jo volgen. Soorten wolken, neerslag, ontstaan van onweer … De hele
week nauwelijks een wolkje aan de hemel, geen spat regen, overwegend zon en windstil, op die
ene dag met stormwind na. Zoals Patrick opmerkt: “Dit formidabele weer deze tijd van het jaar,
dit maak je wellicht nooit meer mee.”

We stijgen verder naar het hoogste punt vandaag – Puy Chavaroche – en halen daar onze
picknick boven. Het is ook hier weer genieten van een 360 graden panoramisch uitzicht.

Er wacht ons nog een lange afdaling maar dat lukt mij toch al beter. Het pad loopt langs het
riviertje l’Aspre waardoor het hier moerassig is. De cascades laat ik voor wat ze zijn en ik ga in
gestrekte pas naar Le Fau, voor de voorlaatste overnachting.

De auberge is open en we zoeken met zijn allen
het zonneterras op. Terwijl we genieten van
een artisanaal biertje met heerlijke droge
worstjes – van Jo uit het ‘Belgiekske’ –
verdwijnt de zon sprookjesachtig rood achter
de bergen. Onmiddellijk neemt de
temperatuur een duik. Medio oktober is het
vroeg en lang donker en de nachten zijn koud.
In deze Gîte d’étape du Fau is het
slaapgedeelte vergane glorie. Met z’n allen in
één slaapzaal in stapelbedjes, en voor
sommigen dus ook hier klauteren. Douches en
hygiëne, dat hoort niet bij elkaar hier, maar het
water is wél heerlijk warm. Mij hoor je niet klagen. Een slaapzaal roept herinneringen op aan
vervlogen tijden, en versterkt de reeds stevige band nog. Een gelukzalige gedachte flitst door
mijn hoofd: morgen terug naar de startplaats. Zonder ongelukken haal ik de eindstreep!

Zaterdag 16 oktober: Le Fau >>> Le Falgoux
VENIJN ZIT IN DE STAART
Om halfacht schuiven we onze voeten onder de ontbijttafel. Le Fau is nog in diepe rust als we
vertrekken. Ik vraag me af hoeveel, of beter hoe weinig, mensen hier nog vast wonen. Wikipedia
weet mij te vertellen dat er 29 inwoners waren in 2009. Al vlug is het flink stijgen richting Puy
Violent, onze laatste top.

Die berg is niet wat zijn naam doet vermoeden. C’est un petit volcan, non pas ‘violent’, mais bêlant.
De huidige naam is naar verluidt een vervorming van puy bêlant, een souvenir uit de periode
waarin koeien de plaats ruimden voor schapen. Over de top en dan afdalen, dat vergt nog wel
enige concentratie. Ik heb zo het gevoel van: nu geen fouten meer maken op de laatste dag. In de
buurt van un sentier de découverte – splitsen we de groep op. Jo, Karin en ik lassen deze didactische
natuurwandeling in. De anderen gaan reeds verder want in Le Lioran moet de auto van Patrick
nog opgehaald worden. Als Bert ons drieën tegemoet komt met de auto – daardoor wordt ons
nog een steile, lange afdaling door een bos bespaard – ben ik de koning te rijk. Het venijn van
deze dag zit hem immers in de staart. Deze etappe is de langste van de hele week! Tien minuten
later zijn we aan Hôtel des Voyageurs.

De voldoening bij mij is immens groot. Voor
mijn eerste keer is dit een buitengewoon geslaagd
avontuur, of is het een geslaagd buitengewoon
avontuur? Helemaal buiten mijn comfortzone als
wielertoerist. Niet te vergelijken met bergwandelen.
En als er toch een gelijkenis is? Ook op de fiets zie ik
wel eens mijn peren, maar toch minder. Wat mij hier
over de streep heeft getrokken? De steun van mijn
tochtgenoten in moeilijke momenten en het door hen
in mij gestelde vertrouwen. Als uitsmijter de laatste
dag: een overheerlijk diner van de sympathieke
Nathalie. Wat kan een mens nog meer verlangen?

Zondag 17 oktober: Bezoek aan Salers en terugreis
KROP IN DE KEEL
Na een On ne dit pas adieu, mais au revoir in Hôtel des Voyageurs zeggen we ook au revoir aan de
Cantal met een bezoek aan Salers. Onderweg genieten we nog even van het panorama.

Het middeleeuwse stadje zal ook vandaag op zondag ondanks corona veel bezoekers mogen
verwelkomen. Salers is niet alleen de naam van het stadje, maar ook van het plaatselijke
runderras en van een van de gekende kazen van de Cantal.

Op een idyllisch plekje in de zon –
jawel – houdt Patrick zijn laatste
evaluatie, op zijn intussen gekende
manier. En dan is het even muisstil. Tot
Johan in naam van de deelnemers onze
initiatiefnemers Patrick en Jo bijzonder
hartelijk dankjewel zegt. Zij vormen
een gesmeerd team. Ze communiceren
met een simpele oogopslag of met het
optrekken van de neusgaten, zij
verstaan elkaar blindelings. Ik voel met
zulke mannen meegaan en de bergen
intrekken aan als een voorrecht. Ik had
het graag op dat moment ook zelf
verwoord, maar een krop in de keel belette mij dat. Te veel spijt dat het voorbij was, maar bij deze
weten ze het nu!
Els, Karin, Johan, Bert, Jo en Patrick, BEDANKT!
Fred

