Alpinisme voor beginners
in de Franse Alpen
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De oversteek over de toppen van de Dômes
de Miage, balancerend op sneeuw en ijs
tussen hemel en ravijn, geldt als een van de
mooiste sneeuwgraattochten in het massief
van de Mont-Blanc. Een week alpinisme
voor beginners in de Franse Alpen introduceert de debutant met de wondere wereld
van het hooggebergte.
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“Stap in de sporen van je voorganger
zodat de laatste stappers een stevige
trap aantreffen. En houd het touw
gespannen. Als er iemand valt,
sleurt hij je tenminste niet mee.”

A

ls een witte reus waakt de Mont Blanc
over Chamonix, de laatste halte in
Frankrijk voor de tunnel door het indrukwekkendste bergmassief van
Europa. Als een goddelijk aureool flirt
een witte wolk met de al even witte
stompe top, het doel van vele alpinisten die in een berghotel aan zijn voet verzamelen. Voor een
beklimming van de populaire vierduizender acht ik mezelf
nog niet klaar, maar een kennismaking met het Franse hooggebergte zie ik helemaal zitten. Mijn conditie staat weliswaar
niet al te scherp, maar dat er op deze gezinsreis enkele tieners
meereizen, tempert mijn klimvrees. Als zij het aankunnen,
dan ik toch ook? Tenslotte begint het leven pas bij veertig,
nietwaar? Een klimgordel, een hoofdlamp, stijgijzers (metalen
pinnen om onder je schoenen te bevestigen om op sneeuw of
ijs te stappen), een ijshouweel, een musketon en een helm
confronteren me met de ernst van de onderneming. Het materiaal dat ik van berggids Jan Vanhees krijg, moet nog een
plaatsje krijgen in mijn rugzak, gevuld met wandelkledij voor
elk seizoen - een regenbroek en dito jas, getten, een fleece,
reservekousen - en een noodrantsoen krachtvoer. Licht reizen
is de boodschap, want alles wat op mijn rug naar boven gaat,
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moet terug naar beneden. Deze tocht mag dan technisch eenvoudig zijn, de stapdagen zijn lang, de hoogteverschillen aanzienlijk, de beloning naar verluidt groot. Vannacht slaap ik
voor het laatst comfortabel in mijn eigen kamer, de komende
nachten deel ik een slaapzaal in een refuge.
In een bergsportzaak in Chamonix kopen we nog snel een
paar handschoenen, want misschien hebben we bij het pakken de te verwachten koude toch wat onderschat. Dan rijden
we naar de Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie, het
hoogstgelegen natuurreservaat van Frankrijk en het vertrekpunt voor onze vijfdaagse. Vanaf de parking klimt de Chemin
Romaine dadelijk steil omhoog. De mountainbiker die mij
stapvoets inhaalt, draait het kleinst mogelijke verzet maar
haalt het niet. Na een kwartier vlakt de heirbaan geleidelijk
uit en trekt een grijs lint door de weelderig groene velden,
langzaam stijgend naar het eind van de vallei, waar grijze
wolken een deken leggen over de pieken in de verte.

Weg met de beschaving
Na een goed uur passeren we de laatste koeien en de eerste
dagjesmensen die terugkeren naar hun hotel. Wie nu - zoals
wij - nog verder stapt, waagt zich weg van de beschaving.
In het hooggebergte biedt alleen een refuge her en der nog
soelaas. Haast ongemerkt krijgt de omgeving een onbestem-
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de dreiging, een ruwheid die respect en ontzag afdwingt.
Hier begint de krachtmeting met de elementen, met de
zwaartekracht en met jezelf. En die jongelui moet ik niet
onderschatten, zo blijkt snel. De ene heeft bergbeklimmen
als hobby, een andere voetbal en atletiek. Met de onstuimigheid eigen aan de jeugd vliegen ze de berg op, speels en
haast zonder een zucht. “Zelf ben ik een diesel”, bezweer ik
Jan. Maar als we eindelijk op de col zijn, komt de berghut
nog altijd niet in zicht. “Om de hoek”, beweert Jan. Hoeveel
hoeken heeft een berg? De wind steekt op en de zon verbleekt, een trui is plots nuttig. Aan het pad lijkt nu geen
eind te komen, maar dan vragen enkele steenbokken om
mijn onverdeelde aandacht. Even plots als ze verschenen,
verdwijnen ze achter een richel. Dan zie ik eindelijk een
kruis, het Croix du Bonhomme. Nu is de refuge vlakbij.
Vandaag stegen we 1.250 meter en ik trap op mijn adem. In
de Refuge de la Croix du Bonhomme, op het kruispunt van
de GR5 en de legendarische tiendaagse Tour du Mont-Blanc,
is het druk. En in de slaapzaal snurkt er steevast wel iemand
luider dan jijzelf. Boven de boomgrens ontwaak ik de volgen-

Met de onstuimigheid eigen aan de
jeugd vliegen de jongelui de berg op,
speels en haast zonder een zucht.

Onderweg naar de Pain
de Sucre du Mont Tondu
klauteren we beveiligd
door de Via Corda
tientallen meters langs
de rotswand.
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krachten, lammeren dwarrelen rond hun
moeders en Jan houdt het spektakel nauwlettend in het oog. “Hier staan we op een
veilige afstand”, prevelt de berggids, “maar
recht onder de dieren kan een losgeslagen
steen een lawine veroorzaken.” Daarom stappen we in een steile afdaling zo dicht mogelijk bij elkaar. “Als iemand een steen los trapt,
heeft het projectiel geen kans om in zijn val
Stappende stippen in een
snelheid te nemen en een lager stappende
overweldigend landschap.
wandelaar te verwonden.” Na enkele uren
komen we aan de Col de la Grande Ecaille
(2.751 m). Aan de andere kant van het ravijn
de ochtend in een andere werkelijkheid. Eenmaal op stap, lijligt ons doel voor vandaag, de hut van Robert Blanc. In voken wij de enige mensen op de wereld. We volgen de gloedgelvlucht zou je er zo zijn, maar eerst moeten we het ravijn,
nieuwe hoogteweg naar de Refuge Robert Blanc (2.750 m).
uitgesleten door een brede gletsjer, oversteken. De bergbokAan de Tête Nord des Fours staat in the middle of nowhere
ken indachtig, dalen we voorzichtig af tot op de gletsjer, een
maar wel op het hoogste punt (2.756 m) een oriëntatietafel.
brede rivier van stenen en rotsgruis.
We proberen de aangegeven pieken in het overweldigende
De eerste top
panorama te identificeren en volgen de bergkam in de richDe volgende ochtend staat onze eerste beklimming op het
ting van de Mont Tondu. Nu eens stappen we over sneeuwprogramma, de Pain du Sucre du Mont Tondu (3.169 m).
velden (voorlopig nog zonder stijgijzers), dan dalen we steile
Eerst loopt het pad nog geleidelijk bergopwaarts, maar al snel
zigzagpaadjes af met één voet naar het dal en één oog op
bereiken we een op het eerste gezicht onneembare loodrechlosliggend gruis, of we pauzeren even aan een azuren meertje
te wand. Onze eerste Via Corda! Met de klimgordels om ons
waarin ijsschotsen drijven en sneeuwpieken weerspiegelen.
middel delen we per vier personen een touw. Eerst is het
Net voor de Col des Bouquetins bewonderen we een grote
wennen en zoeken, met handen en voeten, naar voldoende
kudde steenbokken. De dieren springen op de rotsen enkele
steunpunten om jezelf hogerop te hijsen. Terwijl we langs de
honderden meters boven ons. Jonge mannetjes meten hun
GRANDE
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Links: Een gletsjer
oversteken is, in
alle betekenissen,
adembenemend.

Chamonix ligt op ongeveer 850
kilometer van Brussel, vlak voor
de Franse toegang tot de tunnel
onder de Mont-Blanc. Hier, in de
schaduw van de Mont-Blanc,
werd als het ware het alpinisme
uitgevonden. Engelse avonturiers
met veel tijd en diepe zakken
vonden in de talloze onbeklommen pieken van het hooggebergte eindeloze uitdagingen. Zelfs al
ben je niet de eerste om een piek
te beklimmen, je eerste klim naar
een piek vergeet je nooit.

VERBLIJF
Chalet Tissières in Les Bossons
(Chamonix): mooie chalet even
buiten het centrum. Damian
(Engelsman)
en
Renske
(Nederlandse) maakten van deze
oude boerderij een luxueus verblijf met een grote tuin, moderne slaapkamers, een aangename
zithoek en een warme haard.
Je stapt per drie tot vier deelne- www.iceandorange.com
mers met één berggids. De be- Tijdens de tocht verblijf je in reschreven route is technisch een- fuges, eenvoudige berghutten in
voudig en geschikt voor wande- het grandioze hooggebergte.
laars zonder ervaring, maar wel fy- Geen luxe, wel al het noodzakesiek inspannend. Je wandelt in het lijke. Het eten, veelal eenvoudige
kost, wordt er rond 19 uur opgediend. De meeste refuges hebben gemengde slaapzalen, geen
douches maar een lavabo met
koud water. Je kunt er ontbijten
én een lunchpakket bestellen.

Onder:Alpensteenbok
ken leven in kuddes.
Hun getrappel op de
flanken kan steenlawines veroorzaken.

rotswand klauteren, maken we onze musketon telkens een
etappe hoger vast aan de levenslijn. De aanvankelijke onzekerheid maakt plaats voor een opstoot van adrenaline. De
pittige beklimming schenkt veel voldoening. Op de col komen
we even op krachten en dan gespen we voor het eerst de
stijgijzers onder onze schoenen. Nu begint het echte werk. De
route naar de Pain de Sucre du Mont Tondu is niet bijzonder
moeilijk of lang, maar op beginners maakt dit indruk. We
klimmen door de eeuwige sneeuw, een vredige witte deken
op de flanken, maar verraderlijk glad als een glijbaan zonder
einde. Bij elke stap stamp ik de metalen pinnen in de sneeuw
en het ijshouweel dient nu als anker. “Het houweel houd je
aan de bergkant. Bij elke stap duw je het stevig en diep in de
sneeuw. Stap in de sporen van je voorganger zodat de laatste
stappers een stevige trap aantreffen. En houd het touw zo
veel mogelijk gespannen. Als er dan iemand valt, sleurt hij je
tenminste niet mee.” De overwinning van onze eerste piek
motiveert: het panorama over het massief van de Mont Blanc
is overweldigend, met de gigantische gletsjer Tré-la-Tête die
het landschap vormgeeft. Nu gaat het naar beneden, haast
loodrecht en met soepele tred, gezekerd aan het touw. Bij elke pas zuig ik het landschap op.

Over de graat
In het schijnsel van onze hoofdlampen verlaten we vroeg in
de ochtend de Refuge des Conscrits (2.580 m), eerst over een
pad, al gauw meer over sneeuw. We gespen de stijgijzers vast
en gaan aan het touw over de gletsjer. Net voor zonsopgang
kleuren ijs en sneeuw het hele landschap poëtisch blauw.
Even later schijnt op de hoogste toppen de zon. De gids leidt
ons op veilige afstand langs crévasses, gletsjerkloven die soms
groot genoeg zijn om een vrachtwagen in te laten verdwijnen. Ritme houden, blijven doorgaan, de top halen en veilig
terugkeren wordt nu het enige wat telt. Klimmen is bidden,
meent de boeddhist, en elke trap in de sneeuw brengt me
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Genève
Lyon
dichter bij het paradijs. Op de Col pauzeren we kort.
Tegenover ons ligt de Mont-Blanc, waar het stormt op de top.
“Daar is het druk met expedities en wandelaars”, verzekert
Jan. Te druk, bedenk ik. Deze berg hebben wij voor ons alleen. Het panorama is verbluffend en het doel komt nu pas in
zicht. Voetstappen op de sneeuwgraat geven het smalle pad
aan, op de rand van hemel en aarde. De zon schijnt op de piramidale sneeuwduin, scherp afgetekend tegen de staalblauwe lucht met links en rechts een loodrechte diepte. Moeten
we hierover? De finale klim is spannend, hoogtevrees is nu
geen optie meer. Ik stamp mijn voeten in de graat, duw mijn
houweel in de sneeuw en stap vastberaden zonder links of
rechts te kijken. Van vermoeidheid is geen sprake meer, de
adrenaline neemt het over. Steeds hoger, steeds smaller. We
zijn er bijna. Dan struikelt de laatste schakel van ons touw.
Wijdbeens zit hij plots op de bevroren duin, links en rechts
wacht een gapende diepte in vrije val. “Opstaan en doorlopen”, gebiedt de gids. Maar mijn kompaan moet even bekomen en verroert geen vin. Terwijl ik voorovergebogen afwacht, als een dakwerker in de wind, lijken de seconden een
eeuwigheid te duren. Als ik even rondkijk, begint het mij te
duizelen. Een wondermooi panorama, maar geen plek om te
treuzelen. Onder mijn voeten begint de vlakte, tweeduizend
meter lager. Vooruit met de geit voor ik mijn evenwicht verlies. Vier klimmers zetten zich opnieuw in beweging, vastberaden. Onwerkelijk! Lopen op de smalle sneeuwgraat heeft
iets van wandelen op een touw, gespannen tussen hemel en
aarde. Op 3.666 meter klinkt een welgemeende high five!

hooggebergte, met stapdagen van
1.200 hoogtemeters klimmen of
afdalen. Hoe beter je conditie, hoe
leuker de ervaring.

ChamonixMont-Blanc
100 km
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INFO
Deze reportage kwam tot stand in
samenwerking met Anders Reizen
en berggidsenbureau Namaste.
Anders Reizen is gespecialiseerd
in wandelreizen en actieve gezinsvakanties, en biedt in samenwerking met Namaste ook andere alpinismereizen voor gezinnen aan.
www.andersreizen.be
Namaste is het enige Belgische
berggidsenbureau in Frankrijk en
specialist in de professionele begeleiding van bergvakanties.
www.namaste-alpinisme.be

Wil je nog veel meer lezen over Frankrijk? Koop dan snel de
gloednieuwe GRANDE FRANKRIJK die nu in de krantenwinkel ligt.



Haal met deze
kortingbon

GRANDE
FRANKRIJK
in de krantenwinkel voor
maar € 4,90

Kortingbon
KORTING
€1
€ 4,90 i.p.v. € 5,90

De kortingbon is geldig in België tot 03/12/2010, zolang de voorraad strekt.
BERICHT AAN ALLE PERSVERKOPERS. Er mag slechts één bon per aankoop van één GRANDE Frankrijk (40) ingewisseld worden. De tegenwaarde van deze waardebon zal u door AMP worden terugbetaald indien aan de voorwaarden van dit aanbod wordt voldaan. De bonnen worden opgevraagd via een retourborderel en kunnen tot één
maand na afsluiting van de actie fysiek onder de omslag ‘couponing’ worden teruggestuurd. Enkel van de effectief teruggestuurde waardebonnen
krijgt u de waarde van € 1 terugbetaald
via de factuur van uw verdeler.
Verantwoordelijke uitgever: Himalaya
nv, Koen Van Wichelen, Kerkplein 24 B
7, 1930 Zaventem.

>

