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De Ecrins van Zuid naar Noord

Driemaal is scheepsrecht !

Drie keer Ecrins in drie jaar tijd. Verliefd geworden op een gebergte? Dat ook, maar ook een eerste

poging die slecht was voorbereid, en bij een tweede poging gooide een blessure roet in het eten.

Onvervulde verlangens, zoiets, iets dat gedaan moest worden, al was het maar om het gedaan te

hebben. Zou het dit jaar wel lukken?

Verslag van B M, 13 maart 2011.

Dag 0: 22-06-2010 Antwerpen – Gap

Rond half 7 ’s avonds stap ik in Antwerpen centraal de TGV op met bestemming Paris-Nord. De derde keer Ecrins in
drie jaar tijd. Ik merk dat het gebruikelijke (over)enthousiaste optimisme voor een grote tocht er niet is. De
redenen daarvoor zijn, denk ik, divers: ten eerste ben ik nu afgestudeerd en heb ik nog niet echt een duidelijk
afgelijnd idee wat ik wil gaan doen. Soms ben ik jaloers dat sommige mensen zo’n duidelijke huisje-boompje-
beestje levensplan hebben, anderzijds zet dat ’zoeken’ mij buiten de burgerlijke maalstroom waar iedereen rond mij
aan mee lijkt te doen, en dat doet mij op een bepaalde manier plezier. Daarnaast blijkt werk zoeken een enorm
frustrerende bezigheid, zonder ervaring moeten ze je niet hebben en als je solliciteert voor ‘eenvoudig’ werk,
nemen ze niet aan omdat je een diploma hebt.

Ten tweede is er het gesukkel met mijn knie en mijn enkel. De grote reden waarom ik opnieuw naar de Ecrins ga, is
omdat mijn plannen vorig jaar hopeloos in het water zijn gevallen door een enkelblessure, opgelopen tijdens een
spelletje basket enkele dagen voor mijn vertrek in augustus 2009. Ondanks mijn intuïtie die het toen uitschreeuwde
om niet mee te spelen, heb ik toch meegespeeld. Resultaat, zware verstuiking. Tegen beter weten in ben ik toen
toch vertrokken. De eerste klim naar de Col de la Pisse was moeilijk maar doenbaar, op zwaarder terrein en vooral
tijdens de afdaling naar de refuge du Tourond en Les Gondouins werd echter duidelijk dat met zo’n blessure mijn
tocht voortzetten dom en en vooral onverantwoord was. Ik heb toen een klein weekje gekampeerd met mijn vader
die ook in de buurt was, en daarna een weekje dagwandelingen gedaan vanuit Ailefroide en La Grave. Daarvoor had
ik in april 2009 een ontsteking aan mijn linker kniepees opgedaan, die wel aan de beterhand is maar ondanks vele
uren kine oefeningen nog steeds niet verdwenen is. Een belangrijke vraag dus: hoe zou mijn lichaam zich ophouden?
Ik stelde me al allerlei rampscenario’s voor met gescheurde enkelbanden en doorgeschoten knieën, opnieuw mijn
grote tocht te moeten afzeggen, weer met de staart tussen de benen naar huis.

Het eerste jaar dat ik in de Ecrins kwam (zie http://www.hiking-
info.net/verslagen/id/14_dagen_langs_en_door_het_parc_des_ecrins/) had ik bij wijze van spreken nog nooit een
berg van dichtbij gezien, laat staan erover gewandeld. Van al mijn wilde plannen was dat jaar niks in huis gekomen
maar ik had wel de smaak te pakken. Het jaar daarna had ik een veel redelijkere tocht gepland (in sé dezelfde als
dit jaar op een paar details na) maar blessures gooiden zoals gezegd roet in het eten. Dat jaar zwoer ik terug te
komen en de tocht te lopen, het werd bijna een obsessie.

Met die tegenstrijdige gedachtes en twijfels zit ik dus op de trein richting Parijs. Van optimisme is niet echt sprake,
eerder van een voorzichtig realisme.

Een ander heikel punt is het weer. Ik volg de méteo in het gebied al enkele maanden en ten eerste is het er al
weken zéér slecht weer, ten tweede is er veel sneeuw gevallen in de winter en die lijkt maar niet te willen
smelten. Na lang wikken en wegen heb ik me een Petzl Snowwalker aangeschaft en een paar crampons geleend van
de BPA (Grivel Airtech, klassieke binding met flexbars). Verder heb ik in plaats van mijn MSR Whisperlite
benzinevuurtje een zelfbouw Esbit gramcracker bij met windscherm / pothouder uit Brico aluminiumplaat en
fietsspaken. Nogmaals bedankt aan Ivo voor alle links en tips! Wat ik bespaar aan gewicht met mijn Esbit vuurtje
compenseer ik met de pikkel en crampons en samen met 12 dagen eten levert dat een totaal gewicht op van 25 kg.
Zwaar maar ik verwacht veel water tegen te komen dus dat moet ik al niet meedragen. Ik hoop pikkel en crampons
niet te veel te moeten gebruiken want praktische ervaring heb ik er niet mee. Anderzijds hoop ik ze niet voor niets
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te hebben meegezeuld.

Ook mee voor de eerste keer: Brinta ontbijt pap gemixt met melkpoeder. Koud op te eten in mijn tas…Thuis is het
‘eetbaar’, benieuwd wat dat gaat geven tijdens een ijskoude ochtend na een schuine nacht.

Het plan ziet er als volgt uit:
Vertrekken in Molines en Champsaur, vandaar naar de cabane du Jas Jartier. De dag erna richting Cabane des
Parisiens via de Col de la Pisse. Als het weer goed is en de sneeuwcondities meevallen (lees: niet te veel want er is
geen pad) een beklimming van de Vieux Chaillol (3163m). De dag erna daal ik af richting refuge du Tourond en dan
een stuk verder door naar Les Auberts. Daarna richting refuge du Vallonpierre en refuge du Pré de la Chaumette.
Vervolgens de Pas de la Cavale en col de l’Aup Martin over en de vallei uit richting Entre les Aygues. Vandaar
scheidt enkel de col du Rascrouset me nog van de camping in Ailefroide. Eventueel, heel eventueel, probeer ik via
de col du Rascrouset richting Pointe du Celse Niere (3429 m) te klimmen, maar da’s een heel grote ‘als’. Op zich is
het niet zo moeilijk maar het enige verslag dat ik daarvan gevonden heb was van een beklimming in september, als
het sneeuwpak minimaal is, dus de kans dat dat lukt is bijzonder klein. Ik voorzie een paar rustdagen in Ailefroide,
kwestie van m’n kleren te kunnen wassen en eten in te kopen. Het tweede deel is iets lichter. Vanuit Ailefroide
richting Lac de l’Eychauda en even het park uit langs Monetièr les Bains. Dan terug de bergen in over de Col
d’Arsine en zo naar het noorden richting La Grave, het einddoel. Hoelang het tweede deel gaat duren is nog niet
echt zeker. Veel hangt af van hoe vlot/traag het eerste deel verloopt. Het tweede deel kan 3 of 6 dagen duren,
afhankelijk van hoeveel vet er dan nog op de soep zit.

Dit is volgens mij een zeer mooie lijn van zuid naar noord door de Ecrins. Er zijn wel een paar andere opties, vooral
in het zuiden (Orcières-Col des Prelles-Col du Cheval de Bois bv. of Ancelle-Col de la Coupa-Col des Charges-Col des
Terres Blanches, etc) maar eenmaal je echt in het hooggebergte komt (vanaf de Sirac ongeveer) heb je niet zoveel
opties meer om naar het Ailefroide te stappen zonder aan alpinisme te gaan doen.

Met 20 minuten minuten vertraging kom ik rond 5 voor 9 aan in het noordstation van Parijs. Met de metro naar Parijs
Austerlitz gaat bijzonder vlot en daar is het nog een halfuur wachten voor de nachttrein vertrekt naar Gap. In de
coupé is het druk en warm, maar met het raampje open is het nog niet eens zo ongezellig, sterker nog, ik slaap een
mooie 6 uur. Eigenlijk is dit wel een leuke manier van reizen, vooral de manier waarop geuren en geluiden visuele
indrukken vervangen maakt het speciaal. Het vakantiegevoel begint heel traag op gang te komen.

 

Dag 1: 23-06-2010 Gap – Jas de Jartier (1782 m), klimmen: 655 meter vanaf Molines-en-Champsaur (1246 m)

Onder een stralend blauwe hemel kom ik, redelijk uitgerust, rond 7 uur aan in Gap. Herinneringen komen plots
terug. Het is leuk hier te zijn. Twee jaar geleden ben ik van Gap naar Ancelle gestapt, met een nog zwaardere
rugzak. Terwijl ik toen evengoed op de bus had kunnen wachten en even uiteindelijk even laat in Ancelle geweest
zou zijn. Dit jaar heb ik me goed geïnformeerd. Normaal gezien stopt de bus van Gap naar La Chapelle en
Valgaudémar rond 10 na 12 aan het station van Gap. Deze brengt me naar La Motte, en vandaar is het nog een
uurtje stappen naar Molines en Champsaur, waar de eigenlijke tocht begint.

Ontbijten en de rugzak herpakken gebeurt in het parkje aan het station. Gap is op zich eigenlijk een saai stadje,
maar wát een omgeving! Drieduizenders op een uurtje rijden, rotsmassieven zo groot als Freyr, Beez, Yvoir en al de
rest tesamen. Alleen veel sneeuw in de winter maar dan leer toch gewoon skiën, niet?
Het ‘goeie’ gevoel komt verder terug. Gewoon focussen op het volgende doel en proberen al de rest te vergeten
lijkt te werken. Ik ben half zeeziek van de nachttrein (alles blijft over en weer wiegen) maar voor de rest komt
alles goed!

Om 10 na 12 sta ik te wachten op de bus. Om tien na 1 sta ik nog steeds te wachten. Geen bus blijkbaar. Het is te
zeggen, massa’s bussen, maar geen enkele bus die mijn richting uit moet. Ik vraag aan verschillende chauffeurs of
ze een idee hebben waar mijn bus is, maar niemand kan of wil mij helpen. Een paar conversaties:

-Excusez-moi monsieur, allez-vous à la Motte-en-Champsaur?

-Hein?

-La Motte

-La Botte?!

-(vrouw op bus) La Motte!

-Non!

De winnaar:
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-Excusez-moi Madame, allez-vous a La Chapelle ?

-Bonjour Monsieur

-Allez-vous à La Chapelle en Valgaudemar?

-Bonjour  Monsieur!

-…

-Bonjour Madame!

-Alors, patati papata…sais pas

Na 25 minuten wachten in het station weet de loketbediende mij enkel te vertellen dat het ‘pas de service SNCF’ is
en daarmee is de kous af.

Ondertussen is het bijna half2. Ik heb twee opties: ik wacht hier in Gap op mijn bus, die misschien niet komt, of ik
ga te voet/al liftend richting La Motte. Te voet is dat zeker een dag stappen (en nog omhoog ook) maar ik ga er van
uit dat iemand me meeneemt. En zo stap ik voor de tweede keer in 3 jaar tijd Gap uit richting Col Bayard. Een
busje rijdt me nog voorbij. Mijn bus? Ik zal het nooit weten.

De eerste liftpogingen leveren weinig op en na 3 kwartier is het lunchtijd. Gezellig is het niet maar we zijn ‘on the
road’ en dat alleen al is een leuk gevoel. Ik wandel nog een kwartier verder tot aan een klein parkingetje, waar ik
vrij snel een lift krijg van een tuinman die in Gap werkt en ergens in de Champoléon woont. Hij kan me meenemen
tot Saint Bonnet. Om mijn rugzak erin te krijgen laadt hij zelfs speciaal z’n toch wel vrij volle auto half uit. Volgens
hem nemen de mensen mij niet mee omdat ze mijn rugzak zien, en automatisch denken dat ik nog honderden
kilometers te gaan heb en ze me dus niet kunnen helpen, omdat ze net de col Bayard over moeten, net als mij,
maar dat kunnen ze niet ruiken natuurlijk. Bordjes maken is de boodschap!

Inderdaad, even voorbij het centrum van La Bonet (na een vrij gevaarlijke rit, inhaalmanoeuvres voor de bocht, etc)
stopt er een vrouw die mij helemaal naar Molines-en- Champsaur wil brengen. Ze is gardiènne in een refuge en
waarschuwt mij voor de vele sneeuw die er nog ligt. Die crampons en pikkel gaan dus van pas komen. Molines is een
minigehucht, waar normaal 2 mensen wonen, en dit jaar niemand. Na nog wat gepruts en geherorganiseer trek ik
rond vier uur vrij optimistisch het Parc binnen.

De rugzak is zwaar, mijn schouders doen pijn, het weer is niet schitterend maar mijn knie gaat goed en mijn enkel
voelt stevig aan. Tijdens het eerste klimmetje naar de Cabane des Londonières begint het te regenen. Een bejaard
koppel helpt me met mijn poncho. Ik heb te weinig gegeten, ik ben duizelig en hier wil ik m’n evenwicht echt niet
verliezen. Tot aan de cabane is het een dik uurtje stappen, wat overeenkomt met wat de bordjes beweren. Ofwel
ben ik héél goed bezig, ofwel kloppen de bordjes hier. Ik zou hier kunnen slapen, maar dat is me te ver van het
begin van de volgende etappe. Bovendien is de cabane binnenin wat aan de smerige kant. Op een paar uur lopen is
er de Cabane du Jas Jartier, wat me een veel leukere plek lijkt om te bivakkeren. Tot aan het begin van de klim
gaat alles goed, maar eenmaal in de Vallon de Jartier ben ik het pad vrij snel kwijt.
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Deze vallei staat vol met lage boompjes, waardoor ik weinig zicht heb. Van de cabane weet ik dat ze klein is en
ergens tussen de rotsen staat, het zal dus niet eenvoudig zijn ze te vinden. Ik volg de bergbeek stroomopwaarts in
de hoop de hut in het oog te krijgen, maar na twee uur rondklooien heb ik ze nog steeds niet in het vizier. Ik kruip
een droge bedding omhoog naar iets dat op de cabane lijkt maar 50 meter hoger blijkt het een groot rotsblok te
zijn. Door die klauterpartij heb ik wel het pad terug gevonden, wat de aftocht morgen iets eenvoudiger gaat maken.
Rond acht uur is er nog steeds geen spoor van de hut en ik besluit dan maar mijn tentje op te zetten op een semi-
vlak stukje, iets onder het pad. Het is niet ideaal maar dat is die cabane ook niet waarschijnlijk. Rond 9 u ben ik
geïnstalleerd. Het Esbit vuurtje doet z’n werk maar wat is dat ding traag! Het begint even te druppelen maar dat
stopt vrij snel. Hopelijk kan ik droog inpakken. ’s Nachts hoor ik een vreemd beest, een gems misschien? Ik heb er al
een gezien in ieder geval.

Dag 2: 24-06-2010 Jas du Jartier (1782 m) – Cabane des Parisièns (2698 m), klimmen: 1269 meter, dalen: 380
meter

De wekker gaat af om 6.15 maar ik vergeet de snooze aan te zetten en slaap door tot 7.30. Blijkbaar had ik die 8
uur slaap hard nodig. Het inpakken gaat naar gewoonte oertraag. Een belangrijke factor daarbij is het al dan niet
laten drogen van mijn tent, als ik ze niet laat drogen, ben ik 2 uur bezig, laat ik ze wel drogen komt daar een
halfuur bij. Mijn koude Brinta pap is echt niet lekker, misschien dat het warmer iets smakelijker is, maar da’s teveel
gepruts met de Esbit cracker. Rond 10 uur daal ik terug af, richting de ruïnes van Les Auberts. Ik snap niet hoe ik
gisteren dit prima pad ben kwijtgeraakt. De Cabane du Jas Jartier blijft onzichtbaar trouwens.

Na een dik uur dalen kom ik voorbij de mooie restanten van wat ooit een piepklein gehuchtje was. Eenmaal over de
Torrent du Colombier begint de klim door het bos richting Clot Tartaou. Een ingestorte sneeuwbrug over een riviertje
vormt meteen de eerste uitdaging, de piolet komt voor de eerste keer van pas. Het pad door het bos gaat stijl
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omhoog, het is zweten maar alles gaat vlot. Ik kom een adder tegen, maar het beesje is alleen maar pissed dat ik
z’n rust verstoor. Meteen de eerste en laatste slang die ik tegenkom. Rond half 1 komt ik aan de Clot Tartaou. De
winter is bijzonder hard geweest, heel de vallei ligt vol met uitgerukte bomen en grote boulders bovenop nog een
dik pak sneeuw. Daartussen stroomt de Riou Beyrou. De combinatie van dit alles oversteken, alles bij elkaar 100
meter in rechte lijn, neemt ongeveer een halfuur in beslag. Bovendien ligt het begin van het pad onder de
puinmassa. Wat op de kaart een duidelijk afgelijnd bos is, is helemaal verwoest door lawines en smeltwater.

Overal schieten nieuwe dennen op. Ik besluit het couloir dat rechts van het pad loopt een stuk omhoog te klimmen
om daarna naar links door te steken. Het couloir ligt nog vol met sneeuw maar de klim schiet aardig op.  Ik had
alleen m’n getten moeten aandoen want de sneeuw die in mijn schoenen kruipt maakt ze kletsnat vanbinnen en
vanbuiten. Ik heb een klein beetje spijt geen gtx schoenen te hebben. Hogerop wordt de kwaliteit van de sneeuw
merkbaar slechter. Het laatste stuk wordt steiler en steiler, en de sneeuw heeft plaats gemaakt voor instabiel puin.
Verder omhoog klimmen begint gevaarlijk te worden en vreet tonnen energie.
Voor elke 2 stappen die ik zet schuif ik er 1 terug. Het probleem is bovendien dat de zijwanden van de geul erg stijl
zijn en dat eruit klimmen niet zonder risico is. Toch moet ik er uit. Het pad kan niet ver zijn. Ik steek het bos door
en kom in een groot blokkenveld terecht. Weer geen pad te zien. En dan doe ik iets heel verstandigs: ik leg mijn
rugzak af en klim een stukje omhoog op zoek naar de juiste weg. En ja hoor, 20 meter hoger ligt het pad. Ik was
niet veraf, mijn ‘recht omhoog’ strategie heeft me vooral veel moeite gekost, had ik hetzelfde gedaan beneden in
de vallei was ik er veel eenvoudiger vanaf gekomen. Op het pad is het tijd om wat toerbrood te eten.

Ondertussen is het half drie. Ik heb heel dit stuk gelopen op een tas Brinta, een vitamine bruistablet en wat nootjes.
Echt honger heb ik niet maar ik ben er vrij zeker van dat ik nu al reserves aan het aanspreken ben, en dat kan niet
de bedoeling zijn. Massa’s mieren hier, en vliegen natuurlijk, maar niks lastiger dan dat. Om drie uur wandel ik
verder, tot aan de grens van het park. Niet veel later kom ik opnieuw aan een splitsing, die niet op de kaart staat.
Volgens het IGN moet ik een riviertje over, en rechtdoor lijkt dat het geval te zijn. Rechtsaf lijkt het pad op te
lossen. Ik steek het stroompje over en ga verder omhoog. Al snel blijkt dat er van pad geen sprake is, maar aan de
overkant zie ik evengoed niks dat daar op lijkt. Ik klim verder over grote gladgeërodeerde rotsplaten linksom rond
een grote rotspunt. Volgens de kaart moet ik langs rechts maar daar is het nu te laat voor. De steile platen zijn een
zware aanslag op mijn hielen. Als ik nu terugkijk, zie ik het pad duidelijk lopen op de helling aan de andere kant
van het stroompje. De afslag naar rechts was toch de juiste. Eenmaal voorbij de rotspunt ligt er tussen mij en de
Col nog een kleine heuvel met daarvoor een grote sneeuwbrug. Ik steek deze over en beklim het heuveltje.

Van op de top zie ik een duidelijk (oud) pad lopen richting Col de la Pisse (2354 m) en na nog wat sneeuwveldjes te
traverseren sta ik rond kwart voor 5 op de Col. Ik eet wat nootjes en stel het thuisfront gerust per sms. Het is best
nog ver naar de Cabane des Parisièns, zoals ik ook vorig jaar heb ondervonden.
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

En toen lag er geen sneeuw, nu wel vanaf 2500 meter. De crampons gaan aan en ik probeer een goed stapritme te
vinden. Ik volg een combinatie van cairns, gesmolten voetsporen en wandelstokgaatjes. De sneeuw is soms hard,
soms zacht en soms zak ik er tot aan mijn bovenbeen in. Als ik een doel voor ogen heb, stop ik niet graag om iets
uit m’n rugzak te halen, in dit geval getten, ook niet als dat het verschil betekent tussen natte voeten en
doorweekte voeten. Na twee uur ben ik, denk ik aan de Col du Coté Longue maar na wat kaartstudie moet ik
besluiten dat de col nog een halfuur verder is, de volgende heuvel over. Ik vroeg me al af waar het naambordje naar
toe was. Het einde is in zicht dus ploeter ik meteen voort door de sneeuw. Een halfuur later ben ik aan de juiste
col. Foto’s heb ik al van vorig jaar en ik wil zo graag mij installeren op de houten banken van de hut dat ik m’n
rugzak zelfs niet afleg. De pijngrens ben ik deze middag al gepasseerd. Het padje naar de hut is volledig
ondergesneeuwd…net zoals de cabane (2695m) zo blijkt bij aankomst om 20 u. Alleen de punt van het dak steekt uit
de sneeuw, de rest is ingesneeuwd.

Gelukkig is de bovenste helft van de deur sneeuwvrij (de verdienste van een voorganger?) zodat ik tenminste naar
binnen kan. Meer sneeuw weghalen is gekkenwerk zonder sneeuwschop. Eenmaal naar binnen geklauterd wacht er
me een tweede onaangename verrassing. De houten planken waar ik zo naar uitkeek liggen vol met halfgesmolten
ijs. Reden? De sneeuw die op het dak ligt, is aan het smelten. Het smeltwater loopt door het dak heen en bevriest
‘s nachts tegen het cementen plafond. Overdag smelt dit ijs en valt het op de planken. Een lichtpuntje is dat er
boven de cementen grond geen ijs hangt en het daar dan ook vrij droog is. Ik besluit hier mijn matje en slaapzak te
leggen, bovenop de grondzeilen van m’n tent en enkele vuilzakken. Veel andere opties zijn er niet. Ik zou in de
sneeuw kunnen kamperen, maar ik heb schrik dat smeltwater onder mijn tent voor catastrofes gaat zorgen.
Sneeuwpikketten heb ik niet bij en ik heb geen zin om nu nog te beginnen klooien met stenen en zakjes sneeuw. Ik
had er nochtans nog zo naar uitgekeken om op die planken te slapen. Vorig jaar waren 4 Fransen me voor en moest
ik ook op de grond slapen. Het duurt nog een uur en 30 minuten voor alles geïnstalleerd is. Het is bar koud in de
cabane (even koud als buiten schat ik) en zelfs met al mijn kleren aan zit ik constant te rillen. Mijn Esbit vuur doet
z’n werk wat betreft water koken, maar om sneeuw te smelten is het niet geschikt en ik kan geen fles kokend water
maken om mijn kletsnatte sokken te drogen. Ik heb al een grote blein op mijn linkerhiel en mijn linker grote teen is
rood en gezwollen van stapjes te trappen in de sneeuw. Mijn plan om de Vieux Chaillol (3163m) morgen te
beklimmen laat ik vallen. Het merendeel van de cairns die het pad aanduiden zijn ondergesneeuwd, het begin van
de beklimming is vrij stijl, ik zie mezelf morgen niet fris zijn, en als het weer is zoals vandaag is er toch geen bal
te zien.
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De nacht in de cabane wordt er een om snel te vergeten. Ik ga om 12 uur slapen maar de combinatie van de hoogte
(denk ik), de vochtige koude hut en mijn benauwd warme slaapzak zorgen ervoor dat ik wakker blijf liggen. Ik krijg
ook verschrikkelijk pijnlijke steken in mijn linkerteen. Wat cortisone zalf kalmeert de steken wat, maar het blijft
branden. Uiteindelijk neem ik een slaappil want zonder slaap morgen voortwandelen zie ik niet zitten. De wekker
staat op 11 uur. Morgen daal ik gewoon tot boven de Cascade de la Pisse, zo’n 4 uur, om daar dan te bivakkeren en
alles te laten drogen en wat op krachten komen. Mijn plan om rustig te beginnen is officieel mislukt. Tegen 4 uur val
ik dan eindelijk in slaap.

Dag 3: 25-06-2011 Cabane des Parisiens (2698 m) – La Bessée, Cascade de la Pisse (1840 m), dalen: 858 m

Nog wat mottig van de slaappil word ik rond 11 uur wakker. Het is prima weer buiten. Mijn eerste prioriteit is zo
snel mogelijk de klamme hut uit te klauteren. Ik pak alles in en doe mijn ijskoude natte schoenen terug aan. In de
Vogezen heb ik vorige winter een hele week met natte schoenen gezeten en ik word er weer aan herinnerd hoe het
is om ‘s morgens halfbevroren schoenen aan te trekken. Eenmaal buiten is het een stuk aangenamer maar echt warm
is het niet. Rond de middag zie ik iemand op de Pic Du Tourond staan, geen moeilijke beklimming eigenlijk, als je
weet hoe het moet natuurlijk. Tijdens mijn ontbijt duikt er tussen de rotsen rechts van de hut een steenbok op. Hij
lijkt zich weinig van mij aan te trekken en maakt op z’n gemak een bocht rond de hut naar links om vervolgens op
de flank van de Vieux Chaillol uit het zicht te verdwijnen.

Gelukkig smaakt de vitaminebruispil een beetje lekker want de brinta die ik bij heb is absoluut onsmakelijk. Ik kan
me niet herinneren ooit al lekker ontbeten te hebben op trektocht. De afwas gebeurt met sneeuw.
Rond 13 u vertrek ik op crampons en mét getten van op de Col du Coté Longue (2679m) naar beneden. Aangezien
het pad voor twee derde is ondergesneeuwd daal ik gewoon de sneeuwvelden af naar beneden, me oriënterend op
de Aiguillete 400 meter lager.

De sneeuwvelden vormen geen probleem, maar soms moet ik stukken rotsplaat vol met grind over, waar de minste
misstap resulteert in een kleine steenlawine en een gevaarlijke schuiver nooit veraf is. Ik ben blij dat er geen
mensen omhoog komen. Steenslag is echt een onderschat gevaar onder wandelaars. Na een tijdje vind ik een
steenmannetje terug, en kan ik het pad verder naar beneden volgen. Ik daal snel af. Te bedenken dat ik dit met een
kapotte enkel heb gedaan. Ik herinner er me niet zoveel van, misschien omdat je geheugen minder leuke dingen niet
echt goed onthoudt. Ik pauzeer om kwart voor drie en steek gras in mijn natte sokken om ze sneller te doen drogen.
Een halfuur later ben ik terug onderweg. Ik ben veel te weinig aan het drinken. Rond half 5 kom ik langs de plek
waar ik vorig jaar m’n kaart ben kwijtgespeeld. Ook hier liggen er overal uitgerukte bomen. Hogerop aan de
Aiguillette had ik al een mooie bivakplek gespot en ja hoor, 5 meter voorbij de splitsing in het pad naar de refuge
du Tourond, vind ik de perfecte bivaksite.
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Mooi vlak, geen stenen, water in de buurt, alleen de rode mieren eisen aandacht op. Ik laat alles drogen en maak
kamp rond zes uur. Ik was me en mijn nu al onfris riekend Quechua hemdje in de ijskoude beek. Heerlijk, net als ik
terug aan mijn tent ben komen er nog twee wandelaars langs, net op tijd terug kleren aangedaan! Het weer is
perfect om te stappen, niet te warm, niet te koud, en geen onweders.

Dag 4: 26-06-2010 La Bessée, Cascade de la Pisse (1840 m) – Les Auberts Ruines (1457m) klimmen: 142 meter,
dalen: 525 meter

Ik sta op rond half zeven en begin meteen in te pakken. Terwijl ik om 8 uur ‘op de wc zit’ staat de eerste
wandelaar al aan mijn tent. De rest van zijn groep die vertrokken is aan de Refuge du Tourond komt er niet veel
later aan. Ik vraag ze naar welke col ze gaan maar ze zeggen enkel ‘par là’. Ik waarschuw ze voor de sneeuw tussen
de Col du Coté Longue en de Col de la Pisse maar da’s allemaal geen probleem volgens hun. Een van de laatste van
de groep zegt dat ze naar de Col de la Vénasque (2487m) gaan en daarna naar St. Bonnet. Ze zijn al uit het zicht
als ik besef dat ze richting Col de la Pisse klimmen, en met zo’n groep lijkt me dat vragen om problemen. Ineens
snap ik waarom ze verkeerd lopen, mijn hemdje hangt te drogen over de richtingsaanwijzer waar de splitsing van
het pad op aangeduid staat. Een dik halfuur later staan ze dan ook terug aan mijn tent en komen ze vragen waar ze
zijn en waar de ‘bifure’ ergens is. Wel, daar staan we op eigenlijk. Ik hoor iemand zeggen dat ze verkeerd gelopen
zijn omdat ze teveel bezig waren met mij en niet met de weg. Ik denk dat ze wel weten waarom ze die splitsing
gemist hebben…
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Om tien na 9 ben ik eindelijk op weg, en om 10 uur sta ik via het padje dat ik ondertussen al goed ken aan de
refuge du Tourond. Volgens de huttenwaard blijft het weer hetzelfde en hij waarschuwt voor steenlawines op het
pad richting de Col du Vallonpierre. Richting Les Fermons komen er massa’s dagjesmensen omhoog.

Terwijl ik stop om een bevoorrader van de hut te laten voorsteken en een foto van de Sirac te maken laat ik mijn
digitale camera vallen. De zoomlens staat helemaal krom. Ik vrees het ergste maar gelukkig kan ik de lens terug
rechttrekken en na wat geklooi met de batterij werkt het ding weer! 
Zonder camera komen te zitten na 4 dagen had echt sneu geweest. Vanuit Les Fermons waar ik wat water bijtank, is
het naar Les Gondouins. Het gebrek aan gsm-ontvangst speelt op mijn gemoed. In het gehucht loop ik verkeerd en
drie honden zijn er als de kippen bij om hun territorium te beschermen. Twee van de drie willen gewoon dat ik
rechtsomkeer maak, de derde daarentegen heeft zin in meer en probeert mij te bijten. Een wandelstok tegen z’n
snuit vind hij niet zo leuk maar ik maak me toch maar snel uit de voeten. Na een kleine honderd meter stappen op
de juiste weg krijg ik een lift van twee studenten uit Marseille. Een kleine twee uur rijden vanuit hun stad en ze
zitten midden in de bergen… Op de parking van Les Auberts kom ik een gemotoriseerde Deen tegen die op zoek is
naar een weg door de Ecrins. Volgens zijn gps kan hij langs hier naar het noorden, maar echt correct is dat dus niet.
Hij is al drie maand onderweg, van Denemarken naar Petra en terug.

Hij heeft nog een paar weken dus raad ik hem aan een paar dagen in Ailefroide te gaan kamperen, en vervolgens in
La Grave de lift te nemen en van het eerste station op de Meije naar het tweede station te stappen, een
schitterende wandeling. We praten nog wat over solo op reis zijn en het gevaar dat je na een tijdje je omgeving
vanzelfsprekend begint te vinden. Na dat hij is doorgereden zie ik een man achterwaarts het park inrijden met z’n
SUV om z’n vrouw te gaan oppikken. Dan heb je zo’n kar, dan wil je ze gebruiken ook, toch?

Tegen half vier ga ik op zoek naar een bivakplek, uiteindelijk vind ik een plaatsje op een verhoging naast de rivier.
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Ik had eerst voor een droge greppel gekozen, maar eventuele onweders in het achterhoofd houdend leek me dat
toch niet zo’n strak plan. Jammer genoeg heb ik een prima zicht op de toilet weide van de parking, en niemand
ziet mijn tent blijkbaar staan… Met een timmermanssteek zet ik mijn tent recht. ‘s Avonds staat er plots een kudde
schapen naast mij, en loop ik met mijn voet door een soort berenklauw. Heel mijn voet staat vol boebels en jeukt
verschrikkelijk. Afspoelen en een zwarte sok erover (berenklauw sap reageert op licht) lijken te helpen. Hopelijk
komen de herders niet reclameren.

Het weer lijkt er niet op te beteren. Het trekt niet open, het druppelt en hogerop onweert het. Ik vraag me af wie
er nu gelijk heeft, het thuisfront en metéo France, de huttenwaard van de Refuge du Tourond of de studenten uit
Marseille. Een hoogtemeter is op termijn wel een handige aankoop denk ik zo. De jeuk aan mijn voet betert niet,
paranoïa slaat toe. Ik weet dat ik mezelf slechte moed aan het inpraten ben, en toch kan ik het niet tegenhouden.
Hopelijk kan ik morgen een berichtje sturen.

Dag 5: 27-06-2010 Les Aubert Ruines (1457m) – Vallon de Gouiran (2497m), klimmen: 1140 meter, dalen: 100
meter

Deze ochtend om half 7 opgestaan, mij héél hard gehaast en tegen 8 uur volledig ingepakt. Tegen 20 voor 9
vertrokken met een slecht ingepakte, topzware rugzak. Haast en spoed, etc. Op het pad richting de Col du Gouiran
(2597 m) word ik al snel ingehaald door de herders wiens schapen naast mijn tent stonden. Ik laat ze maar
voorsteken, want ik ben gegarandeerd trager.

De klim is best zwaar door de erosie van het pad tengevolge van de smeltende sneeuw en enkele passages over
blokkenvelden. Bovendien is het warm en er is amper water langs het pad te vinden. Alleen in de diepte links kolkt
een bergbeek. Ik blesseer bijna mijn linkerknie door op een hoog rotsblok te stappen en tijdens het opduwen een
soort draaibeweging te maken. Zo snel kan het dus gedaan zijn. De klim lijkt eindeloos, vooral omdat de col
verborgen zit achter de helling die ik aan het beklimmen ben. Het uitzicht op de Aiguille des Morges maakt alles
goed. 

https://picasaweb.google.com/bruno.morez/ParcDesEcrinsSummer2010#5496072525901519490
https://picasaweb.google.com/bruno.morez/ParcDesEcrinsSummer2010#5496072607853592242


Onder mij komt een groep Fransen omhoog die ik de dag ervoor al gespot had op de parking. Als ik bijna boven ben,
vind ik een kaart in een plastic zak op de plaats waar de Franse groep gerust heeft (ze zijn me ondertussen
voorgestoken). Ik denk dat het de hunne is en versnel om de groep in te halen. Om ongeveer 13 u sta ik aan de voet
van de Col des Gouiran (2597 m).

De kaart was natuurlijk niet van de Franse groep, in het rood gegaan voor niks. De col is niet ver of hoog meer,
maar ligt wel onder een laag sneeuw. Na de lunch doe ik mijn stijgijzers aan en volg het spoor over de col. Voor mij
ontvouwt zich de Vallon du Gouiran, gedomineerd door de Sirac (3440 m).

Afdalen gaat vlot door de sneeuw. Het kleine meertje dat ik geselecteerd had als bivakplek ligt vol met sneeuw,
maar vlak ernaast is er een mooi vlak stuk, ideaal als bivakplek. Water is er even verderop, het sneeuwveld over,
onder de Sirac. Die laatste zit trouwens in de wolken, ik hoop dat het weer stabiel blijft…Ik stel mijn tent op met
een prachtig zicht op de Champoléon en de omringende bergen. De Franse groep gaat vanavond nog naar de refuge
du Pré de la Chaumette en terwijl mijn tent net rechtstaat staan zij op de Col de la Vallette.
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Om 6 uur ben ik in mijn dagboek aan het schrijven als de wind opsteekt. Ik had mijn tent zo goed mogelijk in de
wind gezet, maar de wind is gedraaid en zit nu volledig in de flank van mijn tunneltent. Of misschien heb ik teveel
naar het landschap gekeken en niet genoeg rekening gehouden met mijn opstelling. Die draaiende wind klinkt
achteraf vooral als een excuus voor mijn eigen stommiteit. Volgens mij heb ik ze verkeerd opgezet en maak ik
mezelf nu wat wijs. Het waait steeds harder en mijn tent is ondertussen helemaal ingedeukt en scheefgetrokken.
Het begint te onweren en te regenen en ik lig ruim een uur met mijn lichaam tegen de zijkant van mijn tent aan,
kwestie van ze van wat extra steun te voorzien. Waar ben ik mee bezig? De wind gaat liggen maar het blijft nog
even regenen. Ik heb weer water in mijn binnentent, exit grondzeil, enter zwarte vuilzakken. Wat doe ik als mijn
tent scheurt? Wat dan?
Mijn linkerknie begon tijdens de afdaling van de Col du Gouiran al op te spelen, maar nu doet ze écht pijn. Het
gaat om de buitenste pees die de hamstrings verbindt met de knie. Weer een blessure? Weer stoppen? Ik ben één
vallei verder geraakt dan vorig jaar. Terugkeren of stoppen is geen optie, dan kom ik hier niet nog eens terug.
Hopelijk is het morgen beter, en ik heb een kniebrace bij die ik kan aandoen. Als ik er verder over nadenk, heeft die
pijn waarschijnlijk te maken met het feit dat ik m’n voet te ver naar buiten draai tijdens het stappen. Als ik dat
corrigeer zou het beter moeten gaan.

Het onweer is ondertussen gedaan, en met de wolken verdwijnen ook de donkere gedachtes. Onwaarschijnlijk hoe
hard het weer een invloed heeft op mijn psyche.

Dag 6: 29-06-2010: Vallon Du Gouiran (2497m) – Ruines Des Rougneaux (2116m), klimmen: 497meter, dalen:
878 meter

Moeizaam kom ik uit mijn slaapzak gekropen rond half 7. Het is droog, onbewolkt en koud. Tijdens het inpakken
duikt er een gems op op de rotsen achter mijn tent, die zich met veel lawaai en vallende stenen een weg naar
boven baant.
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Doordat de sneeuw tijdens de dag smelt, vallen en rollen er constant stenen omlaag en langs het pad dat naar de
Col de la Valette loopt heb ik gisteren ook stenen zien vallen. Uit de buurt blijven van steile hellingen is de
boodschap. Tegen 9 u 10 ben ik op weg, de natte en oneven sneeuw maakt het wandelen zwaar, en ik zet met mijn
linkerbeen geen al te grote stappen, kwestie van mijn knie niet verder te belasten.

Zo pikkel ik de steeds steiler wordende helling op. Ik zigzag omhoog, hopend dat ik niet begin te schuiven. Gelukkig
is de sneeuw niet bevroren maar wisselt tussen stevig en pap. Het laatste deel van de klim gaat terug over rotsen.
Nu ja, een soort van leisteen puin dat verzadigd is met smeltwater, en dat een vrij onstabiele indruk maakt.

Om kwart voor 11 sta ik op de Col! Wat een ab-so-luut geniaal uitzicht. Waanzin. Wat een geluk dat het nog helder
is. Ik neem massa’s foto’s en begin tegen mezelf te raaskallen over hoe een lelijke puist (of beter, vlek) Vlaanderen
eigenlijk wel niet is.

Na een halfuur daal ik af richting de refuge du Pré de la Chaumette. Het eerste deel gaat afwisselend over sneeuw
en stenen, crampons aan, crampons uit, enz. Een lastige bedoening. Af en toe zak ik tot mijn heup in de sneeuw en
een keer zit mijn voet zo vast dat ik hem moet uitgraven met mijn piolet. Wat ook gevaarlijk is, is door de sneeuw
schieten en met je voet slecht neerkomen op de stenen er onder.
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Eenmaal uit de sneeuw gaat het vlotjes. Rond 1 uur stop ik even om te eten. Het laatste stuk naar de hut gaat door
een verschrikkelijk blokkenveld, vol met gigantische stenen die elk moment op mij kunnen rollen. Na de
eenzaamheid van mijn bivak is het even slikken als ik aankom aan de hut waar minstens 50 mensen zitten. Ik geraak
aan de praat met een vrouw en haar nogal pedante gids, die mij ten stelligste afraadt om de Col de l’Aup Martin
over te trekken. Te veel sneeuw, te gevaarlijk. Naar binnen, om de kwestie voor te leggen aan de huttenwaard. Zijn
antwoord: te gevaarlijk, om het in zijn woorden te zeggen ‘presque une course de neige’, alpinisme dus. Bijkomend
gevaar is dat je onder een rotsband traverseert en dat er door de smeltende sneeuw stenen naar beneden komen.
Ook de Collet de Rascrouset oversteken is gevaarlijk, vooral omdat alles nog ondergesneeuwd is en niemand daar
ooit langskomt, dus als er iets gebeurt, heb je een héél groot probleem. Misschien kan ik ‘s nachts opstaan en de col
oversteken als alles nog vastgevroren is? Maar dan zit je weer met keihard bevroren sneeuw, zonder C schoenen, en
dan kan een glijpartij fataal aflopen. Buiten kom ik iemand tegen die van de Col du Cheval du Bois komt, hij vertelt
me dat een paar dagen geleden er iemand op de Col de l’Aup Martin naar beneden is gevallen en met de helikopter
gered is moeten worden. Zijn gids denkt dan weer dat het wel doenbaar is.

Ik zoek verder naar een bivakplek maar weet niet goed waar je mag staan. De waardin geeft me de suggestie om te
bivakkeren op het plateau des Rougnoux. Dan moet ik morgen die hoogtemeters niet doen als ik naar de Pas de la
Cavale klim. Prima plan lijkt mij. Als ik terug aan mijn rugzak ben, kom ik nog andere wandelaars tegen die
geprobeerd hebben mijn rugzak zonder succes op te heffen. Met zo’n dagrugzakje is het inderdaad veel eenvoudiger.
De klim naar het plateau doet pijn. Ik kom twee mannen tegen die de Col du l’Aup Martin hebben gedaan. Ze
hadden twee pogingen nodig, de eerste keer was de sneeuw te zacht en geraakten ze niet omhoog. Op weg naar
beneden is het waarschijnlijk eenvoudiger, anderzijds zijn zij met twee en ik alleen. En gsm ontvangst is hier een
twijfelachtig gegeven. 

Wat zijn de uitwijkmogelijkheden? Pas de la Cavale en dan St. Argentière la Bessée, en vandaar naar Ailefroide.
Twijfel slaat toe. Ik maak mijn besluit, geen Col de l’Aup Martin, ik volg de raad van de huttenwaard, als er iemand
het gebied hier kent is hij het wel. Jammer, maar mijn tocht blijft ongeveer op schema. Het weer wordt weer
slechter en het begint te regenen. De laatste klim naar het plateau doet pijn en een dun plankje dat over een
kolkend stroompje ligt doe dienst als brug, geen plek om in het water te donderen. Een aantal Spanjaarden die aan
het afdalen zijn steken over via een grote boulder, de rest gaat over de ‘brug’. Na 50 minuten sta ik op het plateau.
Een groep Parijzenaars staan daar uit te rusten. Ze zijn ‘s ochtends rond 5 uur vertrokken in Argentière. Ik versta ze
moeilijk omdat ze zo snel spreken en de helft inslikken, typisch stedelingengedrag zeker? Ik krijg koffie, warm water
en een appel aangeboden. Zeker die appel is welkom, gebrek aan vers fruit is altijd een probleem op trektocht. Ze
raden mij af hier te bivakkeren omdat de bliksem hier vrij spel zou hebben. Ik ga op zoek naar een goeie bivakplek,
niet evident want alles is hier drassig. Uiteindelijk vind ik iets, alleen staat er een schapenschedel op een rots voor
de bivakplek. Het is bijgeloof waarschijnlijk, maar ik heb geen zin meer om hier te slapen. Uiteindelijk kom ik terug
uit op de plek die ik eerst gezien had, waar de Parijzenaars ongeveer stonden. Ik zet m’n tent met de staart in de
wind deze keer, de Pointe du Rougnoux torent boven het plateau en de tent uit.

Stijgijzers en pikkel verberg ik onder een grote boulder een eind verder. Ik moet dringend iets lezen over onweer in
de bergen. Het onweert nog hard ‘s avonds, maar de bliksem blijft gelukkig uit de buurt. Daarna klaart het op.
Morgen trek ik richting La Grande Cabane. Jammer van de Col de l’Aup Martin. En ik heb weer véél te weinig
gegeten vandaag. ‘s Ochtends vieze brinta pap, om 1 u wat nootjes en water, en dan niks tot ‘s avonds.

Dag 7: 29-06-2010 Ruines Des Rougneaux (2116m) – La Grande Cabane (2235 m), klimmen: 619 m, dalen: 500
m

De nacht was rustig, en als ik opsta om 6.45 is de hemel kraakblauw. Ik laat mijn tent zo goed mogelijk drogen
maar zolang de zon nog achter de bergen zit, is dat onbegonnen werk.

https://picasaweb.google.com/bruno.morez/ParcDesEcrinsSummer2010#5562869219159635426
https://picasaweb.google.com/bruno.morez/ParcDesEcrinsSummer2010#5562869269883123682


Terwijl ik inpak zie ik een helikopter steeds op en neer de Sirac opvliegen. Hopelijk heeft de klimmer in kwestie het
overleefd. Rond 9 u komen de Parijzenaars weer langs, op weg naar de Col du Cheval de Bois (om daarna via de Col
des Prelles richting Orcières te trekken). Ik krijg weer nootjes aangeboden, aangezien ze nog steeds veel te veel bij
hebben. De brinta gaat binnenkort de vuilbak in, vanaf nu eet ik ‘s ochtends toerbrood en nootjes, veel lekkerder.
De ‘leider’ van de groep, Loic, heeft 15 jaar geleden de Col de l’Aup Martin gedaan zonder sneeuw, en dat was al
een hachelijke onderneming volgens hem, met een halve rotsklimpassage waarbij je handen en voeten nodig hebt. Ik
heb toch de juiste beslissing gemaakt. Zonder de zon is het bitter koud. Het is leuk veel mensen tegen te komen,
maar het zou een beetje minder mogen zijn. Vooral ‘s ochtends en ‘s avonds, tijdens die ‘meditatieve’ momenten,
zou wat meer ‘alleenheid’ aangenaam zijn. Eind juni is géén rustige maand, in tegenstelling tot wat ik dacht.

Rond 20 na 9 ben ik op pad. Het eerste deel van de klim bevat enkele gevaarlijke passages, waar het pad
onderbroken is door stijle sneeuwvelden. Pikkel haal ik uit, stijgijzers niet. Gewoon focussen op het terrein en het
komt goed. Het tweede deel van de klim gaat vlot.

Ik stijg zo’n 250 meter per uur, en rust elk uur. De Fransen aan de overkant van het plateau maken eveneens goeie
vorderingen. Het weer is prima, wolken, zon, best aangenaam. Om 12 uur ben ik aan de sneeuwgrens. Stijgijzers en
pikkel worden weer bovengehaald.
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De sneeuw is soms aangenaam zacht, soms pappig. Ik vermijd grote rotsen, aangezien de sneeuw daarrond meestal
extra zacht en dun is. Ik tel mijn stappen hardop. Zolang ik luidop kan blijven tellen ben ik aeroob bezig. Om 1 uur
sta op de Pas de la Cavale.

Het uitzicht slaat wat tegen op dat moment. Achter mij vormen er zich al zéér donkere wolken. Ik eet toerbrood in
de luwte van een groot rotsblok. De route naar beneden is wat vaag, en het eerste deel bestaat uit vrij steile zachte
sneeuw. Niet moeilijk dat de Parijzenaars hier zo hebben afgezien. Gelukkig komen er 4 mensen omhoog, en kan ik
hun voetstappen ongeveer volgen. Afdalen door de sneeuw gaat heel vlot, en de route wijst zichzelf uit. In de
rotsband die ik doormoet kom ik het viertal tegen en raad hun het bivakplateau aan, moesten ze niet meer in de hut
geraken. Ik heb geen zin om mijn wandelstokken weer uit te halen, en met enkel mijn pikkel is deze passage best
lastig met momenten. Alles is verzadigd met water en ik moet door de brokstukken van wat een groot sneeuwveld
was, dat blijkbaar recent was ingestort, niet iets waar je onder wil staan wanneer dat gebeurt. Ik kom opnieuw in
de sneeuw terecht, maar het terrein is vlak vanaf hier. De sneeuw verdwijnt en maakt plaats voor bijzonder
aangenaam stapterrein, zo goed als vlak, weinig stenen en de GR 541 goed aangeduid. Achter de Pas de la Cavale en
boven Argentière is het al aan het onweren.

De vlakke vallei doet Schots aan, groen, wolken, bergen…zeker een plek waar ik terug heen wil, alleen jammer van
al die insecten…misschien een trektocht van bothy naar bothy? Da’s natuurlijk een voordeel in de Ecrins, geen
midges, geen teken, alleen veel vliegen en de occasionele rode mier. Nadeel is dan weer wel dat de
uitwijkmogelijkheden hier ongelooflijk beperkt zijn. Als 1 col geblokkeerd is, zit je vast.

Ik loop langs de ene bivakplek na de andere, overal geweldig groene vlakke veldjes. Om half 4 ben ik aan de Grande
Cabane. Er is ook een Abri GR maar die ziet er uitgebrand uit en stinkt verschrikkelijk vanbinnen. De Grande Cabane
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is gesloten en ik zet mijn tent op in het veld achter de Cabane. Om 5 na 4 staat ze recht, en één minuut later
begint het te regenen. 
Mijn schoenen en sokken zijn doorweekt, en drogen gaat niet lukken. Tijdens de afdaling ben ik bovendien met m’n
crampon in mijn get blijven hangen, met als gevolg een grote scheur. Die herstel ik zo goed als ik kan met naald en
draad maar waterdicht of vakwerk is het niet. Ik maak van een kleine regenpauze gebruik om water te gaan halen
aan het kraantje aan de abri en een heuvel op te klimmen op zoek naar gsm-ontvangst. Na lang ploeteren door rare
koolplanten en hopen brandnetels, zonder te zien waar mijn voeten neerkomen, kom ik tot de conclusie dat het
toch niks wordt met die gsm-ontvangst. Ondertussen regent het terug. Serieus deze keer. Misschien moet ik morgen
eens propere kleren aandoen als ik een lift wil krijgen, want de stank in de tent komt van mijn kleren. Esbit is
trouwens vuiligheid, klein en licht en het werkt, maar het is en blijft vuiligheid.

Ik heb vandaag veel gegeten in vergelijking met de vorige dagen. Zo weinig eten lukt wel, maar het verstookt heel
veel reserves, zonder dat je het goed beseft. ‘s Avonds stopt het met regenen Het weer volgt al heel de week
hetzelfde patroon, alleen komen de onweders steeds vroeger en duren ze ook steeds langer. Ik ben van plan om om
5 uur op te staan, om zo snel mogelijk ik Argentière en Ailefroide te geraken.

Dag 8: 30-06-2010 La Grande Cabane (2235m) – Le Sapey (1213m) – Ailefroide, dalen: 999 meter

De wekker staat om vijf uur, en tegen halfzes kruip ik met véél moeite uit mijn slaapzak. De hemel is helder en het
is ijskoud.

De zon komt op, de bergen naast mij die zachtjes beginnen te gloeien, de maan die ondergaat achter de bergen…

Tegen tien na 8 ben ik vertrokken. Het pad is duidelijk aangegeven en vrij vlak met af en toe een stijl stukje.
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Dit is marmottenland. Het hoeft niet te verbazen dat die beestjes door je rugzak kunnen bijten, als je ziet hoeveel
kilo grind een marmot verzet om een fort te bouwen. 
Rond half 11 kom ik op een plek waar het smeltwater het pad grotendeels heeft weggeslagen, waardoor een paar
grote blokken die net boven de route liggen gevaarlijk onstabiel zijn geworden. Drie mannen zijn met een lier en
ijzeren staven bezig deze rotsblokken naar beneden te duwen. Ik zeg dat ik wel even wacht, aangezien ik die
blokken wel naar beneden wil zien donderen. De baas van het stel (snor, sik, zonnebril, petje) stelt mij voor om te
helpen, ‘het duurt maar 5 minuten’ als we met z’n vieren zijn. Ik krijg een zware ijzeren staaf en moet daarmee
het rotsblok mee ‘hefbomen’. Dat blijkt niet zo evident te zijn. Na nog een paar extra gaten te boren en veel
geknoei en met de hulp van nog een voorbijganger, lukt het uiteindelijk wel. De tweede rots volgt snel. Ik krijg het
emailadres van Emanuel, de jongste van de drie, om hem de foto’s door te sturen die ik van hun heb getrokken door
te sturen. Rond kwart na 11 ben ik terug op weg. Tijdens een korte drinkpauze speel ik mijn getten kwijt die ik aan
mijn wandelstokken had gehangen. In terugklimmen heb ik geen zin, ik hoop dat iemand ze mee naar beneden
brengt en in de vuilbak gooit. Ze waren toch al kapot.

Om kwart voor 12 ben ik aan de parking, en terwijl ik 50 meter boven de parking afdaal, zie ik een auto doorrijden.
De kans dat er op dit uur iemand iemand terugrijdt naar Argentière is klein. Dan maar te voet. De weg is
gemakkelijk maar warm en saai. Een kwartier later kom ik twee scoutsachtigen tegen. Een van de twee had 11 jaar
in Brussel gewoond en was blij een Belg tegen te komen. Volgens hem kan ik beter via de Col du Pousterle gaan,
want Argentière is nog drie uur stappen zegt hij…Hmmm, er zijn veel picknickers en hopelijk kan een van hen mij
een lift geven. We zien wel. Achteraf gezien had ik ook via de Col du Bal (2601m) kunnen oversteken naar
Ailefroide, maar dat pad zag er op de kaart nogal vaag uit, zeker aan de kant van de beklimming. Rond 1 uur heb ik
nog altijd geen lift vast, tot er plots een grote zwarte auto langskomt. En ja hoor, die stopt. De chauffeur is een
Corsicaan die in Vallouise woont, samen met een Franse, en hier komt vissen in de zomer. Als het weer slecht
wordt, gaat hij terug naar Corsica. Hij praat zwaar Zuiders Frans waar ik met moeite de helft van versta. Hij wil mij
tot Saint Antoine brengen. Hij heeft het niet op toeristen en al helemaal niet op kajakkers en dergelijke. Slecht voor
de vissen waarschijnlijk. Ook Vlamingen kunnen niet op zijn sympathie rekenen, eenzijdige berichtgeving zeker?
Hoewel er wel een punt zit aan zijn verhaal. Hij is superblij als ik hem vraag wat Corsicaans te praten (kwestie van
een ander onderwerp aan te snijden) en over voetbal en rugby delen we dezelfde mening. Na een klein halfuur in
met de airco gekoelde auto is het hard weer in de hitte te stappen. Ik maak een bordje voor Ailefroide en al snel
heb ik een lift te pakken van een Franse die in Engeland werkt en ook klimster is. Om kwart voor 2 sta ik voor de
receptie. Daar ligt er een briefje op mij te wachten van de gemotoriseerde Deen met zijn emailadres!

De camping in Ailefroide is niet veel veranderd. Ik zoek een plaatsje in de schaduw. Ondertussen is het halfdrie en ik
heb sinds halfacht ‘s ochtends nog niets serieus gegeten. Ik val bijna flauw terwijl ik de tent rechtzet, eerst iets
eten dus. Daarna douchen (de laatste keer dat ik me gewassen had was…ehm, aan de refuge du Tourond?) en naar
de winkel. Yoghurtjes, salami, kersen, nectarines, appels, een pakje Tucs en een krant. Het meeste daarvan gaat
vlot naar binnen, op een deel van de salami en de krant na. Ik reserveer voor die avond in het plaatselijke
restaurant, ik heb zin in echt eten. ‘s Avonds regent het terug. Ik twijfel, slijkerige botinnen of sleffers voor het
restaurant? Ik kies voor stijl en ga voor de eerste. Ik maak indruk met mijn nogal vuile outfit en verwilderde haar-
en baardgroei. Ik ga voor de steak met (wakke) frieten en een 1664. Ik zweer plechtig nooit meer alleen op
restaurant te gaan, en zeker niet hier. De ober kijkt mij bijna letterlijk buiten. De bazin lijkt medelijden te hebben.
Ik weet niet wat me harder stoort eigenlijk. Fooi krijgen ze niet in elk geval.

Overmorgen Nederland-Brazilië! Hup Holland!

Dag 9 en 10: 1 & 2/07/2010: Rusdagen in Ailefroide

Lekker uitgeslapen, croissants en petit pains als ontbijt. Mijn kleren gewassen, ‘s middags o.a. een hele meloen
verorberd. Verder, getten gekocht, wat telefoontjes gepleegd. Op zoek naar vriesdroogeten, busuren nagevraagd. In
mijn luiheid koop ik een groot blik ravioli voor ‘s avonds.
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Ik wil niet afwassen dus zet gewoon een Esbit blokje onder het blik. Gevolg: de bovenkant is eetbaar, de onderkant
smaakt naar verbrand karton. Volgens mij is er een of andere coating aan de binnenkant opgebrand. De dag erna
doe ik nog wat inkopen, ‘s avonds eet ik aardappenpuree met extra puree. Mijn tent riekt ongelooflijk muf, de rest
valt wel mee. Voetbal gekeken, Brazilië naar huis, wordt Nederland dan eindelijk wereldkampioen? Voor de rest,
veel nagedacht, veel tekst in mijn dagboek, morgen naar de Lac de l’Eychauda! Op trektocht zie je de dingen soms
enorm helder, enkele maanden later zou blijken dat wat ik hier opschreef een echte klare kijk was, van op de
oever, een klare kijk die je snel verliest op het moment dat je terug op de rivier zit.

Dag 11: 3-07-2010 Ailefroide (1507m) – Lac de l’Eychauda (2514m), klimmen: 1007 meter

De wekker gaat af om 06.00. Het inpakken gaat bijzonder vlot, waarschijnlijk omdat alles kurkdroog is, de tent kan
meteen in de rugzak. Om 08.10 ben ik vertrokken. Ik ga eerst het dorp door richting Pré du Madame Carle en de
brug over, om daarna meteen naar rechts af te buigen richting Les Claux. Na een half uur moet ik een gezwollen
beek over, en aan de overkant loopt het pad gewoon door … denk ik dan. Eigenlijk splitst het pad hier, maar daar
had ik over gekeken omdat ik een stuk gedaald was om de beek over te steken en het verkeerde pad zo’n
stippellijntje was op de kaart, en niet met rood was aangeduid. Zonder het te weten daal ik te ver af. Geen paniek,
ik moet gewoon een kilometer verder terug omhoog. Ik moet een puinhelling recht omhoog en het gaat allemaal niet
zo vlot, ik heb krampen in mijn benen door die sleffers van op de camping denk ik. Of is een soort van uitgestelde
vermoeidheid? Het andere andere diëet van de rustdagen?

Teveel stilgezeten in Ailefroide? Ondertussen is het dik 11 uur als ik aan het begin van de Vallée de Chambran sta.

Het is bloedwarm. Ik forceer mezelf om veel te drinken. Gelukkig is er genoeg water voorradig. Ik volg een stukje
GR54/Via Alpina, voorbij Chambran, maar in plaats van de Col du Cucurnelle (2346m) over te steken, buig ik naar
links af richting Lac de l’Eychauda, het blokkenveld omhoog. Ik passeer een hele hoop mensen die naar beneden
komen, een hele familie trail runners, en een kudde schapen. Dit keer eet ik wel op tijd ‘s middags. Achter het
meer broeit er onweer. Tijdens de klim naar boven merk ik dat ik mijn Benchmade mes kwijt ben geraakt,
waarschijnlijk toen ik tussen de stenen zat om te eten. Gelukkig heb ik nog een zakmes bij, maar het was een mooi
(en duur) mes. Spijtige zaak.
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Ondertussen ben ik nog steeds geen water tegengekomen. Ofwel staat het stil, of het is te weinig, of te ver. Waar
komen al die mensen vandaan? Zijn die allemaal zo vroeg opgestaan?
Om halfdrie sta ik aan het meer, dat voor 80¨% bedekt is met ijs. Het regent, en tegelijkertijd is er geen stroompje
te zien, buiten aan de overkant van het meer, op een onmogelijke plaats. Water van het meer dan? Maar er zijn
alleen maar steile oevers en ik wil er niet in donderen. Ik vind een paar piepkleine stroompjes die tegen de rotsen
lopen. Met een verpakking van een ontbijtreep maak ik een trechtertje en op 5 minuten heb ik toch een liter water.
Een paar late wandelaars vraagt om nog een paar foto’s.
Ik vind een mooie bivakplek, op harde grond zonder risico op regenwaterbeekjes onder mijn tent. Toch verankerd ik
de boel met extra stenen. Daarna verzamel ik nog vier liter water met de graanreepverpakking. Bear Grylls zou trots
op mij zijn. Het begint hard te regenen en het staat nu vast dat mijn grondzeil de waterkolom heeft van een
katoenen doek.

Hectische tent, vuile tent, vieze tent,altijd-iets-kwijt-tent-

Wat zijn die zwarte vogels met hun gele bekken eigenlijk?

Als ik erover nadenk vind ik wandelen an sich als fysieke ervaring helemaal niet zo super. Maar het stelt je wel in
staat om op unieke plekken te slapen en fantastische dingen te ervaren. Daarom heb ik zoveel moeite mezelf te
motiveren om in België te wandelen denk ik.

Een ontsmettende handgel is geen slecht idee om mee te nemen volgende keer!

En een warm ontbijt gecombineerd met repen. En een gasbrander! Wie weet duikt mijn mes morgenvroeg wel op in
de chaos van mijn tent…

Dag 12: 04-07-2010 Lac de l’Eychauda (2514m) – Monétièr-les-Bains- Les Sarrières (1683m), klimmen: 213
meter, dalen: 1044 meter

Na een barkoude nacht (dat ijsmeer waarschijnlijk), gaat de wekker af om 6 uur. Een gekke droom gehad:
modellenbureau’s, achtervolgingen in Peugot’s, drugs… Om 6.40 opgestaan. Ik droog de tent in de eerste
zonnestralen. Om 7u 45 duikt de eerste trailrunner al op, hij had de beklimming in 56 minuten gedaan…Die
graanrepen dragen toch maar weinig bij vind ik.
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Als ik om 09.20 eindelijk vertrek, duikt de eerste wandelaar op. Wat hogerop vind ik een bivakplek gebouwd voor en
door alpinisten, een mooi plateau’tje met een muurtje van stenen er rond. De klim naar de Col des Grangettes gaat
vlot.

Een cordée van twee man passeert onder mij langs het meer. Hogerop zie ik een hele hoop cordées afdalen van de
Col de Séguret Forlan. De Pré du Madame Carle ligt aan de andere kant van de berg, ik kan me wel voorstellen dat
het een populaire route is. Even krijg ik het idee om het spoor van de cordée’s in de omgekeerde richting te doen…
toch niet zo verstandig denk ik dan zo.

Om half 11 sta ik boven. Veel plaats is er niet op de col maar de klim zag er van ver moeilijker uit dan hij was. Het
pad naar beneden belooft daarentegen niet veel goeds. Stijl naar beneden, tegen de rotsen aan, en zo zou blijken,
amper gemarkeerd. Afdalen gaat enorm traag, ik moet een paar keer een bijna 3de graads passage traverseren, me
aan mijn armen laten zakken aan een rotspunt, eigenlijk is het een vrij gevaarlijke route. Als het de route was
natuurlijk, want de markeringen zijn enkel zichtbaar als je naar boven kijkt. Omhoog geen probleem, naar beneden
gevaarlijk, zeker als er sneeuw zou liggen, dan kan je dit beter links laten liggen als afdaling.
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Het tweede deel van de afdaling gaat over een losse puinhelling, kleine steenlawine’s alom. Honderd meter boven
mij dalen vier Fransen af, ik hoop dat ze de situatie goed inschatten en wat voorzichtig zijn, en eventueel ‘cajou’
roepen als het nodig is. Ik zit ondertussen op het pad, de eerste Fransman zit op de puinhelling boven mij en denkt
helaas dat hij in poedersneeuw aan het skieën is. Steen na steen dondert naar beneden, gelukkig buigt het pad naar
rechts en bevindt ik mij niet in de vallijn van de stenen. Van op het pad naar de aansluiting beneden ligt een mooi
sneeuwveldje. Is dat niet minder vermoeiend om af te dalen? Jazeker. De stijgijzers laat ik uit, teveel gedoe. Na
drie stappen in de sneeuw schuif ik onderuit en moet ik mezelf tegenhouden met mijn pikkel, waren mijn voeten
wel omhoog? Ik sta terug recht, opnieuw onderuit, opnieuw de pikkel in de sneeuw. Toch maar de stenen dan. Aan
de aansluiting kom ik een groep Tsjechen tegen, ik weet ondertussen hoe ik de Belgische politieke situatie aan
buitenlanders moet uitleggen!

Iets verderop lunch ik en daarna is het verder afdalen naar Monétièr Les Bains. Ik heb plotseling pijn in mijn beide
knieën…waar komt dat weer vandaan? Een onduidelijk pad loopt over in een grindweg en om 15 u ben ik in Monétièr.
Het skitoerisme heeft hier genadeloos toegeslagen. Ik passeer een skichalletdorp buiten het centrum, inclusief eigen
wegen en verkeersbordjes. Verderop is er waterpret voor ‘de kids’ in een mix tussen een blokhut en centerparks;
broeierig asfalt, zwartgeblakerde bierbuiken…weg van hier! Even gepauzeerd in de schaduw van een boom op de GR
54 tussen Monétièr en Le Casset. Niemand die bonjour terugzegt. Welkom in de vallei. Le Casset is al veel
sympathieker. Ik wil bivakkeren aan het derde pikniktafeltje op de kaart tussen Le Casset en de Col d’Arsine. Na
wat zoeken vind ik om kwart van vijf het derde tafeltje. Een herder en zijn kinderen staan aan het veldje in een
caravan. Ik vraag toch maar toestemming om mijn tentje op te slagen en dat is geen enkel probleem. De stenen in
de grond dan weer wel. Om 7 uur begint het te onweren. De herder is met zijn pickup naar het dorp. Ik leg
ondertussen vuilzakken in mijn binnentent. Morgen bivakkeer ik op de Col d’Arsine. Benieuwd wat dat gaat geven.

Dag 13: 05-07-2010 Les Sarrières (1683m) – Col d’Arsine (2320m), klimmen: 637 m

Uitgeslapen tot 7 u, en weer te koud gehad met mijn slaapzak als deken. Weer een rare droom. De tent nat
ingepakt, ik droog ze wel op de Col d’Arsine.

De herder komt aan mij vragen of ik warme chocomelk wil. Zeer zeker! Hij biedt mij ook nog twee petit pains aan,
ik twijfel, maar als ik ze niet opeet zijn ze voor de honden. Hij brengt elk jaar z’n kudde van aan de kust naar de
Vercors en daarna van de Vercors naar hier. 
Ik versta z’n Zuid-Frans niet super goed, maar het komt er op neer dat herder zijn een beestenjob is (letterlijk:
werken als een ezel). Ondertussen komen de eerste wandelaars voorbij. Ik zeg hem dat ik dacht dat juni en juli
rustiger gingen zijn dan augustus, maar daar is niks van aan. In het weekend komen er hier soms 500 mensen voorbij
op weg naar de Col d’Arsine.
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De herder vertrekt met de truck naar de Cabane Pastorale. Ik ga te voet. Het zijn maar 600 hoogtemeters vandaag
maar het klimmen gaat erg moeizaam. Stapjes tellen helpt om niet op m’n adem te stappen. Mijn knieën voelen
maar zozo. Het Lac de la Douche is helblauw, aangezien het water afkomstig is van o.a. de glacièr d’Arsine. Het is
nog een 300 meter klimmen naar de Cabane.

Het laatste stuk is vrij vlak en gaat langs een reeks helblauwe poeltjes. Jammer dat iedereen hier zomaar z’n
rommel laat vallen op het pad. Mensen beseffen niet wat ze hebben. Het pad buigt af naar links en langzaamaan
opent de vallei zich.

Adembenemend, even straf als de Col de la Vallette. Rond half 1 sta ik op de col d’Arsine. Damn…Ik begrijp waarom
hier 500 mensen per dag passeren. Bivakplekken bij de vleet, maar ik zoek iets beschut, mét uitzicht.

Ik vind iets tussen de rotsblokken bovenop de col. Alleen water lijkt een probleem te zijn. Er is gelukkig een
smeltend sneeuwveldje in de buurt en met een plastic zakje is water verzamelen geen moeite. Ik laat alles drogen
en (mezelf incluis) uitluchten , schrijf en zon wat. Uit de wind is het bakken, in de wind te koud om zonder
softshell rond te lopen. Er komt bewolking opzetten en de wolken blijven hangen rond de toppen van de Montagne
des Agneaux en de Pic Neige Cordier, ‘s avonds beginnen ze te zakken, maar onweren doet het niet. Ergens boven
Italië zie ik een lenswolk hangen.
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Een stoeltje in mijn tent zou handig zijn, mijn geïmproviseerd zitje schuift heel de tijd weg.
Mijn etenszak is bijna leeg, en tegelijkertijd is mijn rugzak nog steeds even vol. Hij weegt veel minder dan 10 dagen
geleden, maar mijn schouders hebben er ook tien dagen opzitten, dus ik denk dat die twee elkaar ergens opheffen.
En het klimmen gaat nog steeds even traag. 
Mijn thermisch ondergoed ruikt naar Brinta overigens.
De zonsonderdag is prachtig. Overdag is het hier koppen lopen maar ‘s avonds als iedereen weg is, voel je je
gelukkig weer even ver weg van de bewoonde wereld.

Dag 14: 06-07-2010 Col d’Arsine (2320 m) – Lac Glacial d’Arsine – Les Sources de la Romanche (2143m),
klimmen: 199 meter, dalen: 376 meter

Na een koud ontwaken droog ik de kletsnatte tent af met het superhandige sponsje dat ik voor het eerst bij heb.
Om 8 uur staat de eerste trailrunner al boven. Rond half9 is alles ingepakt. Ik verberg mijn rugzak tussen de rotsen
en begin het laatste klimmetje naar het Lac Glacièr d’Arsine. Aan het meer zijn twee bivakplekken aangelegd. Hier
slapen had ook cool geweest, wel koud waarschijnlijk. En nogal geëxposeerd.

Wat een bergen… Om halftien ben ik terug aan mijn rugzak, de eerste dagwandelaars komen eraan. Ik vertrek over
een zwaar geërodeerd pad richting de refuge de Villar d’Arêne. Ik denk dat Villar d’Arêne of Col du Lautaret naar Le
Casset over de GR54 een van de populairste wandelingen van de Ecrins is. Overal lopen meerdere paden naast
elkaar, worden er bochten afgesneden, etc. Een maximum aantal mensen per dag zou een goede zaak zijn voor het
park, of een permit systeem, maar als je de toegang beperkt, vermindert het publieke draagvlak voor zo’n park,
verlies je misschien subsidies, enzovoorts. Rond halftwaalf ben ik aan de refuge.
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Onderweg kom ik nog een johnny-achtig figuur tegen die ik ook al gezien had aan de Lac Glacièr. Een beetje een
raar geval, die wel goed vooruit gaat, maar nu het plan heeft opgevat naar de Refuge Adèle Planchard te klimmen,
dik 3100 meter, stijl omhoog en gegarandeerd ingesneeuwd.

Hij gaat eerst raad vragen aan de huttenwaard, misschien is dat het beste. Ikzelf informeer naar het veldje aan de
bron van de Romanche, wat er op de kaart een geweldige bivakplek uitziet, met uitzicht op de Roche Faurio (3730
m) en de Glacier de la Plate des Agneaux. Oorspronkelijk had ik gedacht naar de Refuge du Pavé te klimmen, maar
da’s bivakkeren tussen de blokken en in de sneeuw. Dan lijkt het groene gras van mijn nieuwe plan me
aanlokkelijker. Ik vertrek rond 12 uur, er is veel volk op weg, arrogante Fransen met hun ‘kids’ op geleende
schoenen.

Rond twee uur ben ik op mijn bestemming, wat een bivakplek! Ik verken de morene zonder rugzak, maar word
afgeschrikt door de instabiliteit van de blokken. Het zou stom zijn hier een accident te doen. Een ietwat komisch
duo daalt af, een beer van een vent in ruitjeshemd, gevolgd door een strompelende, afgepeigerde, heel witte kerel.
Gids en cliënt zonder twijfel.
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Om half vier duikt er een andere trekker op, die me na wat twijfelen toch benadert. Het is een Zweed, genaamd
Jonas, die doof blijkt te zijn. Ik kan geen Zweeds en hij kan geen Engels liplezen, dus verloopt de communicatie de
rest van de avond op papier. Dat gaat best goed en zo heb ik meteen een leuk aandenken aan onze ontmoeting. Hij
is op weg naar Monétier-les-Bains. Zijn minimalistische tunneltentje ziet er niet echt super stormvast uit, maar
eenmaal thuis zou ik terug contact met hem hebben, wat betekent dat hij z’n avontuur overleefd heeft. Ondertussen
zie ik de Franse trekking-johnny onverrichter zake terug naar de refuge stappen.
Minder grappig is dat ik zonder het te weten mijn gsm heb aangezet en driemaal de foute PIN code heb ingegeven.
En nu is mijn sim-kaart geblokkeerd en ik heb mijn PUC code niet bij. Moraal van het verhaal: altijd je PUC code (in
code) in je gsm steken, om deze toestanden te vermijden.
Het weer blijft helder die avond. Morgen trek ik definitief terug de bewoonde wereld in. Eerst terug naar de refuge,
dan naar Villar d’Arêne en naar de camping in La Grave via de GR50.

Dag 15: 07-07-2010 Les Sources de la Romanche La Grave (2143m)- La Grave (1412m), klimmen: 142 meter,
dalen: 864 meter

Om 20 na 6 opgestaan. Het is ijs- en ijskoud, de zon zit achter de bergen en dat blijft zo nog wel even. Jonas laat
me zien hoe je op de juiste manier tape op je hiel plakt.

Ik cruize terug naar de refuge. Het wordt een drukke dag vandaag. Veel te dikke mensen die beter zouden moeten
weten en elke hoogtemeter een beetje roder worden en een beetje meer sterven komen omhoog gepuft. Mijn knie is
me dankbaar dat ik niet van de refuge du Pavé kom.

Ik krijg veel opmerkingen over mijn rugzak ‘gonflé’, maar het ‘il est presque vide’ grapje blijft werken. Een
Nederlander denkt dat m’n drinkfles een brandblusser is.
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Aan de parking zitten mensen nog een laatste sigaret te roken voor de klim aan te vangen. Een andere staat
ongegeneerd te urineren waar iedereen hem kan zien. Starende blikken, geen antwoorden. Na drie uur non-stop
stappen begin ik aan het laatste stuk naar La Grave. Ik pauzeer daar waar de klim naar de refuge de l’Aigle begint,
die hoog op de flanken van de Meije staat. Ik vergis mij en in plaats van de GR50 te volgen begin ik de klim naar de
refuge. Weer een navigatiefout. Misschien moet ik toch eens zo’n navigatiecursus volgen…hum. De GR50 gaat goed
vooruit en volgt de Romanche.

Het pad begint plots heel stijl te klimmen, en dat gaat ongelooflijk moeizaam. Het laatste stuk naar La Grave is een
mini-colletje. Ik ben stikkapot, stapjes tellen, 200, 100, 50…Een jachthut…afbreken of niet? Het ziet te stevig uit.
Mijn knieën gaan er verder aan op de afdaling. Gelukkig gaat het laatste stuk over een brede aardeweg.

Om 2 uur en 10 seconden sta ik aan de acqueil van de camping. Het is mij gelukt! Geen blessures, geen opgaves, nu
kan ik de Ecrins even achter mij laten. Het is mij hier te druk om te hiken. Elke ochtend stress omdat er misschien
een trailrunner voor uw neus opduikt, terwijl je naar de wc gaat…Ik kom zeker terug om bergen te beklimmen,
maar desolaatheid vind je hier niet meer. 
Na de tent opgezet te hebben, ga ik naar het dorp. Geld afhalen, naar de superette om te vragen waar de
telefooncel naartoe is. Die staat nu enkel nog aan de gendarmerie. Daarna naar de superette voor een telefoonkaart
maar die hebben ze daar niet. Naar de krantenwinkel aan de andere kant van het dorp, terug richting camping. En
daarna terug naar de telefooncel aan de gendarmes. En nog steeds niks gegeten sinds vanmorgen.

Nectarines, Tucs, yoghurtjes, etc. Vanavond vriesdroogspul. Niet de snel overschakelen deze keer. Ik krijg nog pastis
aangeboden van mijn Franse buurman maar dat overleef ik niet denk ik. 
Spanje wint helaas de wereldbeker.
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Nu, maanden later kijk ik met een goed gevoel terug op wat ik gedaan heb. Mijn materiële voorbereiding was ok,
een nieuw tentje is wel noodzakelijk. Het grondzeil laat water door en dat binnentent eerst opzetten is écht geen
doen. Wandelen met pikkel en stijgijzers ging vrij vlot, en de twee noodstoppen die ik moest doen, gingen goed,
hoewel de omstandigheden natuurlijk optimaal waren. Meer oefening is absoluut vereist wil ik meer technische
dingen gaan doen. Qua navigatie ben ik een paar keer de mist ingegaan maar om nu geld te gaan dokken voor zo’n
cursus…

Ik vind dat hiking tegenwoordig te gemakkelijk wordt gemaakt. Je volgt een basiscursus en een cursus voor
gevorderden, koopt braafjes wat ze je zeggen dat je moet kopen en je kan jezelf bergwandelaar noemen. Het is mij
niet om de titel te doen maar ik zie parallellen met de steeds meer verregaande commercialisatie van de bergsport:
betaal genoeg cash en je wordt naar een top naar keuze gesleept. Ik besef wel dat ik er nu een karikatuur van
maak, maar wat is er gebeurd met echt persoonlijk engagement? Het lef om die stap in het onbekende te zetten? Ik
denk zelfs dat het veiliger is om als wandelaar heel geleidelijk aan je eerste stapjes zelfstandig te zetten, gesteund
door het nodige opzoekwerk. En ja, je zal daarbij veel fouten maken, en teleurstellingen meemaken, maar de moed
die je nodig hebt om dat te doen is misschien wat het verschil ook maakt tussen iemand die als hij in de problemen
zit zijn plan zal kunnen trekken en iemand die dan begint te panikeren. Samengevat: het stoort mij enorm dat je je
tegenwoordig in alles, ook bergwandelen binnen kunt ‘cursussen’. Let wel ik heb het niet over rotsklimmen,
alpinisme, etc, want daar is de foutenmarge stukken kleiner en kan een foutje fataal zijn.
Dit gezegd zijnde, fysiek had mijn voorbereiding beter gekund. Zwemmen is wel goed voor de longen maar je benen
worden er niet echt sterk van. Mijn knie en enkel hebben zich goed gehouden maar veel langer had de tocht niet
moeten duren.

Ik ben ook erg tevreden over de uitgestippelde route. Er zijn enkele alternatieven in het begin (vanuit Ancelle of
vanuit Orcières) maar vanaf de Sirac is dit de enige niet-alpiene route naar het noorden langs deze kant van het
park. Jammer genoeg lag er nog teveel sneeuw op de Col du l’Aup Martin om een oversteek te doen. Tien dagen
later was de sneeuw op deze col volgens Jonas (de Zweed) zo goed als verdwenen en had de route dus wel doenbaar
geweest. Als alternatief had de Col de Bal (2601 m) leuker geweest dan te liften naar Ailefroide via Argentière. Maar
op de 1/25000 kaart stond er geen pad aangeduid. Achteraf heb ik gezien dat er op de 1/50000 kaart van de Ecrins
wel een pad is aangeduid, en ook op Google Earth is er een route te zien, maar dat wist ik toen niet. Het eerste
deel tot Ailefroide is aan de rustige kant, daarna wordt het toeristischer. Vooral het stuk tussen Monétièr en La
Grave is erg populair, maar wel spectaculair qua landschap.
Ik ben tevreden met wat ik gedaan heb en kan nu mijn aandacht richten op meer desolate gebieden. Ik ga zeker
terug naar de Alpen, maar dan eerder om aan alpinisme te doen dan aan hiking, want de drukte was me er op
bepaalde momenten echt te veel aan.

Conclusie
Een prachtige tocht van zuid naar noord doorheen het Parc National des Ecrins. Een dikke aanrader als

je de Westelijke Alpen op een relatief ongerepte manier wilt beleven.

Bereikbaarheid

‘s Avonds naar Parijs met de Thalys, dan de nachttrein naar Gap. ‘s Ochtends kom je aan in Gap. Daar kan je een bus nemen
naar o.a. Orcières, Ancelle of La Motte-en-Champsaur. Informeer je wel goed in op voorhand, want deze bussen rijden niet
vaak en worden door verschillende bedrijven uitgebaat. En zelfs als je dat wel doet, kan het zijn dat je bus niet opdaagt, of
véél te laat is. Liften gaat goed, maar zorg wel voor karton en viltstift.
Vanuit La Grave kan je de bus nemen naar Grenoble (rijdt twee maal per dag), en van daaruit kan je verder terug sporen
naar België.

Wanneer?

De beste periode is tussen half juni en september. Voor half juni ligt er waarschijnlijk nog teveel sneeuw. Vanaf augustus
wordt het droger en droger en is water vinden soms een hele opdracht.

Nuttige Links

http://www.ecrins-parcnational.fr De officiële website van het nationaal park.
http://www.ign.fr
http://www.oisans.com/albums/webcam/webcams.htm webcams in de Ecrins.
http://www.geoportail.fr/index.do online kaartmateriaal.
http://www.05voyageurs.com overzicht van de buslijnen in het gebied, informeer en/of reserveer wel op voorhand.

Reacties

B M op 28 maart 2011 om 22:32

boe

B M op 28 maart 2011 om 22:33

^^mag verwijderd worden…

BartG op 29 maart 2011 om 9:32

Mooie tocht en verslag. 

Leuk om ook eens te lezen over de mentale uitdagingen bij dergelijke tocht 
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frederiek op 29 maart 2011 om 16:36

“Op trektocht zie je de dingen soms enorm helder, enkele maanden later zou blijken dat wat ik hier
opschreef een echte klare kijk was, van op de oever, een klare kijk die je snel verliest op het
moment dat je terug op de rivier zit.”

Schitterend!!!

Willem op 11 april 2011 om 21:34

Ik heb genoten van je verslag Bruno! Erg leesbaar, boeiend en soms erg herkenbaar omdat je in je
geest laat kijken. Blij dat het deze keer wel min of meer volgens plan is gelopen.
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