
Met Sporters voor AZG naar de top van de kale reus van de Provence 
 
Nadat we in 2013 door erbarmelijke weersomstandigheden de top niet haalden, besloten we 
om het dit jaar opnieuw te proberen. Als voorbereiding trokken we met enkele deelnemers 
richting Kluisbergen. Waar anders in de buurt  kan je een deftig traject vinden om je voor te 
bereiden op de Mont Ventoux?  Na een tweetal uurtjes op en af lopen werden zaken in 
verband met verblijf en vervoer besproken.   

Op vrijdag 22 mei vertrokken we dan richting 
Provence.  Kurt stond om 5u reeds klaar op 
onze oprit en in Waregem pikten we Ruth op. 
Na een rit van 952 km kwamen we aan in 
Condorcet waar we hartelijk werden 
ontvangen door Chris, Nanette en Christon. 
Een voor een kwamen alle sporters aan en 
dan konden we het aperitief ontkurken.  
De weersvooruitzichten zagen er dit jaar een 
stuk positiever uit. Bedoin tekende voor 24° en 
boven op de reus mochten we 14° verwachten. 
Een lekkere pasta werd als avondmaal 
verorberd. Er werden nog wat heroïsche 
verhalen van 2013 bovengehaald en wat later 

zochten we allemaal ons bedje op. Een deel van de groep verbleef in Mas Mutas, een paar 
kilometer verder dan Roserai de Drome. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag was het runningday. Na een stevig ontbijt vertrokken we met 15 lopers en 5 
begeleiders richting Bedoin. Via Malauseine reden we de Mont Ventoux eerst met de wagen 
op.  We lieten daar enkele wagen achter en vervolgden onze weg richting startplaats in 
Bedoin. Twee bevoorradingswagens zouden ons voorzien van de nodige dranken onderweg. 
Denise en fotografe Hilde namen plaats bij Nanette. Maria naast Bert in de wagen. 
Lieve, Moniek, Ruth, Henk, Johan, Frans, Nico, Chris, Geert, Kurt, Leo, Herman, William, Ferre 
en ikzelf namen plaats achter de officiële startlijn aan kilometer 0. 

  
  
De eerste kilometers verliepen vlot. Kurt 
en Johan bepaalden het tempo. Geert, 
Henk, ikzelf en de rest volgden. 
Onderweg kwamen vele oldtimers ons 
voorbij gesnord. 
Leuk om te zien, maar het lawaai en de 
geur waren minder aangenaam.  
Zolang mogelijk genieten van de mooie 
uitzichten was de boodschap.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De warmte begon ons na een tijdje toch parten te spelen, en de bevoorradingswagens hadden 
dus meer werk. Om de 2 kilometer iedereen optimaal voorzien van het nodige vocht was de 
opdracht. De kilometers begonnen te wegen, de vermoeidheid werd steeds zwaarder, maar we 
trokken ons op aan het prachtige uitzicht van de kale reus onderweg.  

 
Ik had met mijn echtgenote Maria 
afgesproken aan Chalet Renard. Daar zou ik 
een energiegel nemen en zo de laatste zware 
kilometers aanvatten. Daar aangekomen was 
er veel volk te bespeuren, maar Maria was 
niet te vinden. Dus maar gewoon doorlopen:  
benen op automatiek, verstand op nul en blik 
op oneindig!  
Net voor het monument van Tom Simpson 
kwam ze aangereden in een wagen. Autostop 
moeten doen riep ze, want anders zie ik je 
niet meer aankomen boven. Nog iets nodig ?  
 

Niets nodig was mijn antwoord. Iets verderop sloegen de krampen opeens heftig toe.  
Net toen onze fotografe Hilde een mooi beeldje wou nemen protesteerden mijn spieren 
opnieuw. Het was dus even wachten op de andere fotograaf om een toonbare foto te schieten. 
In de voorlaatste bocht hoor ik Maria en Nanette me de laatste aanmoedigingen toeroepen. 
Komaan je bent er bijna !!! Moe maar voldaan druk ik mijn Garmin af. Plots roept een persoon 
mij toe: de top is eigenlijk daar boven aan het paaltje. Dus klok weer aan en op naar de finish. 
En dan volgt het genieten van de mooie uitzichten. 
 

 



Druppelsgewijs komen ook de andere sporters boven. Moe, maar best tevreden na de 
fantastische ervaring. 

 
Even op adem komen en dan de groepsfoto’s van de atleten en de begeleiders. 

 

 
 

Terug in Condorcet  maakten enkelen van de gelegenheid gebruik om de spieren nog even te 
ontspannen in de zwembaden. Daarna konden we allen genieten van een lekkere paëllamaaltijd. 

 
Op zondag bezochten we Nyons, een gezellig stadje met markt in de buurt van ons verblijf.  
Sommigen proefden nog wijn, wij bezochten het prachtige Vaison La Romaine. 
Dinsdag konden we dan na een stevig ontbijt opnieuw de terugreis naar België aanvatten. 
Bedankt  iedereen dat we mochten deel uitmaken van een toffe groep sporters. De kale reus 
van de Provence hebben we samen ietsje kleiner gekregen.  
Adelin. 
 


