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Mountainbiken in optima forma.

  Alleen, maar toch ook met de 
anderen uit de groep, fiets je 
in je eigen tempo door een 
overweldigend berglandschap een 
nieuw avontuur tegemoet. Even 
helemaal weg uit de dagelijkse 
beslommeringen. Iedere dag 
schrijven we een nieuw verhaal 
en iedere dag is weer even 
enerverend.

GITE LA BERGERIE
NIEUWSBRIEF 2013

Nieuwsbrief
Een onregelmatig 
verschijnende 
nieuwsbrief om 
jullie over onze 
activiteiten op 
de hoogte te 
houden. 
Nr 5 jaargang 3.

HET WAS EEN BIJZONDER JAAR........
   Nog nooit hebben we tijdens onze mountainbike-tochten zulke hoge toppen beklommen. We hadden al eens 
geflirt met een bijna ‘drieduizender’ maar nog nooit met een MTB er bovenop gestaan. Onvergetelijk !

...He psst heb je het al gehoord......? 
- Nee .....wat dan.....?  Wacht eerst dit:...-

      Het fietsseizoen zit er helaas weer op. 
Vele uren, dagen en weken van 
voorbereiding gingen er aan vooraf. We 
hebben er met volle teugen van genoten. 
Wij hopen dat jullie ook op een geslaagde 
mountainbike-vakantie kunnen 
terugkijken. We hebben veel nieuwe 
deelnemers begroet. Maar hoe leuk is het 
niet om elke fietsweek weer in een soort 
reünie terecht te komen, zo vele 
bekenden.
   Veel records zijn er gebroken. Niet 
alleen hoogterecords maar ook andere 
grenzen zijn overschreden. Een record is 
mooi maar naar ons idee tellen plezier en 
voldoening net iets meer.
Dit jaar gingen we eind juni met onze 
eerste reis van start en hebben we begin 
oktober de remmen dichtgeknepen. 

  Gelukkig geen ernstige valpartijen en 
ook het aantal regendagen hebben we op 
een hand kunnen tellen. 
    Wat is dat toch lekker !

We willen met deze nieuwsbrief nog 
even kort terugblikken op het afgelopen 
seizoen en je alvast informeren over onze 
nieuwe plannen.
   Pas op: er komen een paar nieuwe 
trektochten aan. We zijn al druk aan het 
verkennen en voorbereiden voor het 
volgende jaar. Ons twintigste seizoen en 
daar willen we wat extra glans aan geven.

.....Als ik mag onderbreken wat wil je nou 
vertellen......
- Nou ja ik heb iets gehoord van een 
kroning in Champcella....-
....WA van Buren, bedoel je die soms?....
- Nee die is het niet.......-
...Wacht eerst even dit...!

Pic de 
Caramantran 

3025 meter boven 
NAP. On top of the 

world.....



14 ju42

Een kort overzicht van onze reizen 
van het afgelopen seizoen

Masterweek
De eerste week van juni beet een 

groep van 9 masters de spits af. Aan de 
start stonden, geknipt en geschoren: 
John, Michiel, Stephan, Jeroen, Marcel, 
Stephan, Christ, Luc en Seger. Een mix 
van echte masters en jong talent. Twee 
koppels waren vader en zoon. Heel 
bijzonder en dat onderstreepte het accent 
van de masterweek des te meer. 

De ‘jonkies’ waren pas net uit de 
luiers maar dat mocht de pret niet 
drukken. Ze weerden zich kranig en 
deden niet onder voor de echte masters. 

We hadden de hele week heerlijk 
weer en konden alle kanten op.

De korte trektocht ging naar 
Briançon. Helaas hadden we op de 
laatste dag nog wat technische 
problemen.
   De technische problemen bleven ons de 
rest van het seizoen achtervolgen. Het 
lijkt wel of de mountainbikes steeds 
kwetsbaarder worden.  Dat laatste kan 

niet van de deelnemers gezegd worden. 
Zelfs op de rustdag is men op de fiets 
gesprongen. Still going strong !

Combiweek 
    De stok (of beter misschien de keien) 
werd(en) doorgegeven aan 12 
Keientrekkers uit Amersfoort en 
omstreken. Jan-Bert, Patrick, Gert, 
Roeland, Frans, Cor, Marco, Daan, Jacco,  
Peter, Rick en Paul hadden zich 
ingeschreven voor deze week waarin we 
traditiegetrouw twee dagtochten en een 
kleine driedaagse trektocht maken. De 
trektocht hebben we in Italië gemaakt

Dagtochtenweek
De allerlaatste week van de zomer 

hadden we Karel, Paul, Michel, Ronald en 
Peter te gast. Vijf heren die ook al jaren 
Champcella onveilig maken en met wie 
het, altijd weer vertrouwd en gezellig 
biken is. 

Het was een zeer geslaagde week 
met prachtig nazomer weer. Wij hadden 
ons geen betere afsluiting kunnen 
wensen.

Combiweek;
dagtochten + 3 
dg.-trektocht

Masters of Mountainbike 
Tijdens de MoM-week zoeken 
we de mooiste tracks rond 
la Bergerie op. Een hoge 
col beklimmen schrikt nog 
steeds niet af. We nemen 
er zonodig wel de tijd 
voor en een lekker terras 
daar kan je toch niet aan 
voorbij fietsen. Kwestie  
van ervaring en vooral 
genieten.

MASTERWEEK
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Op weg naar Nice en de Cote d’Azur.
Met de bovengenoemde boys uit Utrecht en omstreken 

hadden we in Barcelonette afgesproken. Niet goed wetende 
wat ze te wachten zou staan, zijn we vertrokken. Vanuit 
onze startplaats zijn we over zeer uitdagende en 
schitterende tracks naar Nice gefietst.  Ervaring had 
men nog wat minder, maar doorzettingsvermogen en 
een goede instelling des te meer.
   Pas nu, na het rijden van deze tocht voor de tweede 
keer en met een meer ervaren groep, beseffen wij nog 
beter wat er in deze week gepresteerd is. Ondanks een 
enorme onweersbui en helaas wat materiaalpech zijn we in Nice 
aangekomen. Met de Transprovencal trektocht volgen we de 
laatste twee dagen een gedeelte van het parcours van de 
Transvesubienne.

  De Transvesubienne is een van de zwaarste eendaagse 
wedstrijden in Europa. Voor het welslagen van de de wedstrijd 

wordt er in de kerk bij de Madonna d’Utelle altijd een 
kaars aangestoken. Op een of andere manier waakt 

zij ook over onze tochten naar Nice. Grazie !

Met Dirk, Gert, Coen, Marcel, Sven, Andy en Gert 
hebben we half september de laatste trektocht 

gereden. Op het menu stond wederom de 
Transprovencal. Een Holland - Belgie in het klein en 

duidelijk door de rode duivels gewonnen. Ook deze mannen 
hadden hun handen vol aan het parcours. De materiaalpech is 
beperkt gebleven tot 2 afgebroken achterpads en derrailleurs 
maar met elkaar hebben we de fietsen rijdend kunnen houden.

Transprovencal 2013
Onze eerste trektocht van 
2013 was er gelijk een 
van het zwaarste kaliber. 
Afgetrapt werd er door 
Lennart, Oeki, Hammie, 
Joop, Bart, Michiel, 
Philip, Arnout, Harbert 
en Marcel. Chapeau heren 
voor het cum laude 
volbrengen van deze tocht

AANKOMST IN NICE DOORTOCHT DE VESUBIE

Terugblik 
trektochten 

2013.

DE TRANSPROVENCAL 1 EN 2
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Tweemaal scheepsrecht in de 
Queyras.

......He psst... vertel nou eens wat 
meer over die kroning... 
_ Nou ja het heeft te maken met 
elektriciteit en innovatie......
...Vaatziekte?? wat bedoel je nu ?..
- Nee wacht even, eerst dit.....

Na een pauze van enkele weken, 
waarin we veel wandelaars en individuele 
mountainbikers te gast hadden, was het 
hoog tijd om de wielen weer te laten 
rollen. Mountainbikeverening X-treme uit 
Zeeland was naar Champcella afgereisd. 
    Vertrouwde en enkele nieuwe 
gezichten.  Met Mart-Jan, Eelco, Jaap, 
Jack, Philip en Henk hebben we een 
heerlijke week gehad. Als eersten hebben 
zij een hoogterecord gevestigd.
   Het idee om naar een drieduizender te 
biken was spontaan geboren. Het was 
pittig maar we hebben het gepresteerd. 

Met elkaar hebben ze nog een ander 
record gebroken. Nog nooit is er een raft 
door de kloof van de Guil gevaren waarop 
zo hard en zo vaak gelachen is. Ik heb het 

krantenartikel bewaard waarin het 
vermeld staat. 

Goed voorbeeld doet volgen. Een 
week later hebben we het nog eens 
dunnetjes overgedaan. Met Jelle, Leon, 
Frank, Jan, Marleen, Willem-Jan, 
Annemiek, Guido, Pieter en Dick hebben 
we niet alleen de Caramantran 3025 met. 
beklommen, maar zijn we een hele week 
door de Queyras getrokken. Heb je deze 
trektocht nog nooit gereden zet hem dan 
maar eens op je nog-te-doen-lijstje want 
het is echt de moeite waard.  
     De ene col, met bijbehorende afdaling 
is nog mooier dan de andere. Het is 
moeilijk om een keuze te maken. 

De Queyras staat bij Franse 
mountainbikers bekend om de vele 
singletracks. 

      QUEYRAS

De “Raid du Queyras”
....is onze oudste 
trektocht. Negentien jaar 
geleden hebben we deze 
tocht voor het eerst 
gereden. De Queyras is een 
prachtige streek en staat 
bij mountainbikers bekend 
om zijn vele singletracks.

In de Queyras met 
MTB vereniging

X-Treme.
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Twee bijzondere trektochten.

Met RTC&MTB club Nuenen hebben we 
dit jaar een geheel vernieuwde ‘Raid 
Olympique’ gereden. Zeven man sterk was 
men vertegenwoordigd. Zingen was aan 
deze leden van de club niet besteed. Een 
biertje en hard fietsen wel. 
   Alleen met wat jeuk en een pleister 
her en der, heeft iedereen de finish gehaald. 
Multo Bene et 
bravissimo 
ragazzi !

       Bon, de Transpiemonte wierp voor het 
vertrek al zijn schaduw vooruit. Een 
spiksplinternieuwe tocht, die van hetzelfde 
kaliber als de Transprovencal zou zijn. 
  Zwaar, en genoeg werk aan de winkel dus. 
     En dat laatste klopt geheel. Het is een 
heroïsche tocht geworden door een 
fantastisch landschap. 
     Aan de andere kant van de grens is het 
gras altijd groener maar dat klopt in dit 
geval. Zo mooi, en zo indrukwekkend 
hebben we het nog weinig meegemaakt. 
Voeg daarbij nog eens de enorm leuke en 
goede hutten die we onderweg aandeden en 
het plaatje is compleet.        
   Maar nadat we de grens overgingen 
werden er ook persoonlijke grenzen verlegd. 
   De tocht speelde zich vrijwel iedere dag 
dik boven de 2000 met af. Tijdens deze 
eerste uitvoering van de Transpiemonte 
hebben we niets cadeau gekregen. Er zijn 
op de fiets, en ernaast, puike prestaties 
geleverd. De moeite is steeds beloond met  
biken, in een uniek landschap. Het was en is 
de zwaarste tocht uit ons programma ooit 
geworden. De mooiste......aan jullie om dat 
te beoordelen.........Bravo heren!

...Maar hoe zit dat nu met die vaatziekte, 
innovatie ...nee het was toch een kroning ?...
- Nou het zit zo.....-
- Op 23 augustus was het feest in 
Champcella........

        OLYMPIQUE

   Grand Raid Olympique 
Met de deelnemers: Edwin, 
Twan, Jowe, Kees, Peer, 
Eric, en Wim.

   TRANSPIEMONTE

          Transpiemonte 
Met de deelnemers: Hans, 
Luc, Lowie, Wim, Daniel, 
Luc, John, Paul, Erwin 
Eric en Nico.

Terugblik op 
2013.
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    E-biken een nieuwe trend...?
Voor velen is het schrikken om met een e-bike 

geconfronteerd te worden. Je raakt er door in verwarring. 
Fietsen deed en /of doe je toch vooral op eigen 
kracht.  Dat is door de introductie van de e-bike aan 
het veranderen. De mate van het inzetten van je   
eigen kracht is een variabele geworden. 
    Als het nodig is ondersteunt de motor. In de 
bergen wordt je actieradius er enorm door vergroot. 
Het afgelopen seizoen hebben we de e-mountainbike 

uitvoerig getest en onze ervaringen zijn echt positief. 
Het e-bike gevoel uitleggen in een paar regels dat gaat 

niet lukken. Zie het zo; door de e-mountainbike krijg 
je een echte mountainbike met de benen van de 
wereldkampioen erbij. De e-bike is in onze ogen 
een aanwinst in het peloton. De bike helpt je om 

vele grenzen te verleggen. Het is in onze ogen mooi 
om te kunnen kiezen; of op eigen kracht, of met 

behulp van ondersteuning.

Het Kroningsfeest 
 Op vrijdag 23 augustus 
is Pieter tot eerste
E-koning van Champcella 
e.o uitgeroepen. 
Zkh Pieter is de eerste 
biker die tijdens onze 
reizen de strijd aangaat 
met een e-bike.
     Negen andere bikers 
zagen hoe Pieter Zijn 
kroon opgezet kreeg. 
    Zkh. Pieter was 
tijdens deze sfeervolle 
plechtigheid gekleed in 
een prachtige 
spijkerbroek met een zeer 
fraai bijpassend blauw 
met wit streepjes-
overhemd. De kleding was 
een zeer speciale creatie 
van het ontwerpersduo 
Peppi en Kokkie.

Wij wensen zijne
E-Koninklijke hoogheid 
nog vele e-jaren plezier.
Hoera, hoera, hoera!

E-BIKE VOOR TEGEN ERVARING TOEKOMST

-moeiteloos biken
-big fun
-met minder 
getraind persoon 
samen kunnen 
fietsen
-geen berg te 
hoog, geen pad te 
steil

-gewicht
-accu bepaalt de 
actieradius
-prijzig
-high tech 
-levensduur accu
-provocerend

-positief -volgens ons gaat 
de e-bike een 
gouden toekomst 
tegemoet.

E-Bike een 
zegen of een 

vloek ?

 E-KONING PIETER  1STE

       

   Vooruitblik 2014
     De afgelopen weken zijn we hard aan het werk geweest om 
plannen te maken. Er zijn een flink aantal nieuwe tochten 

bijgekomen. De een is nog mooier dan de andere. Al vaak 
aangekondigd maar nu gaat het er eindelijk van komen. We 
gaan de boot op en steken over naar Corsica. 
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Toelichting MTB-programma 
Volgend jaar hebben we twintig jaar 

op de teller staan. We vieren het met het 
aanbieden van allerlei spiksplinternieuwe 
tochten. Een paar opmerkingen bij de 
verschillende tochten:
1.  De Chemins du Soleil sud start in 
Digne en kent een extra etappe in Frejus.
2.  De Transcorsica start op zondag en 
eindigt op maandag. We fietsen over het 
bergachtige noordelijke gedeelte van het 
eiland. C’est magnifique !
3.  De Trans Haute Queyras & Piemonte is 
de Transpiemonte tocht van vorig jaar 
maar aangepast en iets eenvoudiger.
4.  De TransThabor gaat over Sestriere, 
Monte Alberghian, Fenestrelle, de Mont 
Cenis en over of langs de Thabor (3178m) 
naar Briancon. Het hooggebergte !

5. De Transpiemontetocht 2014 is geheel 
vernieuwd en voert je echt door een van 
de mooiste MTB-gebieden in Europa.
6. Deze Chemins du Soleil is de volledige 
versie met start In St Jean de Montclar en 
finish in Frejus. Heerlijke tocht!
7. Is dezelfde tocht als 2, lekker de zomer 
verlengen en biken op het paradijselijke 
Corsica. We willen van deze tocht een 
stevige mountainbiketocht maken met de 
optie om daar waar mogelijk, af te kunnen 
steken. Zie het als een mix van vakantie 
en mountainbiken. Het vakantiegevoel 
krijgt wat meer accent door een fietsloze 
dag (=optie) in te lassen.
    Binnenkort volgt op onze website en 
onze nieuwe facebook-pagina meer tekst 
en uitleg over alle tochten.

Het mountainbikeprogramma voor 2014:
WEEK DATA REIS

A 10 mei t/m 17 mei 2014 Chemins du Soleil - Sud  (1)

B 18 mei t/m 26 mei 2014 Transcorsica  (2) 

C 31 mei t/m 7 juni 2014 Transprovence

D 7 juni t/m 14 juni 2014 Dagtochten (Masters)

E 14 juni t/m 21 juni 2014 Combiweek

F 21 juni t/m 28 juni 2014 Chemins du Soleil - Nord

G 5 juli t/m 12 juli 2014 Raid des Glaciers

H 26 juli t/m 2 augustus 2014 Dagtochten

I 2 augustus  t/m 9 augustus 2014 Dagtochten

J 9 augustus t/m 16 augustus 2014 Combiweek

K 16 augustus t/m 23 augustus 2014 Trans Haute Queyras & Piemonte  (3)

L 30 augustus  t/m 6 september 2014 TransThabor  (4) 

M 6 september  t/m 13 september 2014 Transpiemonte  (5)

N 13 september t/m 20 september 2014 Transprovence

O 27 september t/m 4 oktober 2014 Chemins du Soleil - Sud  (6)

P 5 oktober  t/m 14 oktober 2014 TransCorsica  (7)

Let op:    We moeten onze 
website nog aanpassen dus 
boeken van deze tochten kan 
nog niet. Je kunt wel via het 
versturen van een -mail, een 
optie op een reis nemen. 
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Bon, het boek van 2013 slaan we 
met een weemoedig gevoel zachtjes 
dicht....... 
  Eigenlijk willen we het nog niet dicht 
doen en nog wat nagenieten. 

Komt dat door een herfstgevoel, of 
zijn het misschien de vele herinneringen 
dat we het niet dicht kunnen krijgen. Het 
is ook zo dik. Wat de reden ook is, het 
krijgt een mooie plek in onze boekenkast.

Nieuwe wegen
We pakken een leeg boek uit de kast. 

Met het nieuwe programma is de eerste 
bladzijde al ingevuld. De rest zal snel 
volgen omdat we al met het verkennen 
van de nieuwe routes gestart zijn. 

Met de e-bike, maar vooral ook met 
het programma voor 2014, slaan we een 
hoop nieuwe wegen in.

Het maken van allerlei films over de 
tochten van het afgelopen jaar hebben 
we nog maar even uitgesteld. Hoog in de 
bergen zijn de eerste toppen al wit. Een 
teken dat de winter in aantocht is. De 
avonden worden langer en dan komen de 
films aan de beurt.

Nog even geduld.

Nieuwe records in 2014 
In onze terugblik 

hebben we geschreven dat 
we verschillende keren op 
3000 met. geweest zijn. 
Met de fonkelnieuwe 
TransThabor tocht willen 
we proberen dit record te 
breken. 

De Thabor is een top 
van 3125 hoog en ligt iets ten 
Noord Westen van Briançon. Omdat 
fietsen naar deze bijzondere top niet lukt, 
hebben we de route zo gemaakt dat je de 
top links zou kunnen laten liggen. Om de 
top van de Thabor te bereiken zal er  
geduwd moeten worden. Wie durft ?

Winterblues
Onze tuin wordt winterklaar gemaakt,  

de sneeuwschuiver staat klaar en de 
open haard brandt alweer, kortom wij 
duiken spoedig de winter in. Ook leuk, 
maar geef ons toch maar liever het 
voorjaar en de zomer !

Met zoveel nieuwe plannen is het 
moeilijk wachten. Gelukkig hebben we de 
foto’s van het afgelopen jaar nog.

Als jullie nog mooie plaatjes hebben 
stuur ze op. Wij zien ze graag en kunnen 
ze misschien voor onze site of andere 
dingen gebruiken.

Karin en ik hebben van de 
afgelopen zomer genoten. Wij hopen dat 
jullie op een geslaagde mountainbike-
week met ons, terug kunnen kijken. 

Wie weet zien we jullie volgend jaar 
of een andere keer terug.

     Ka!n en Jos

WAT WAS HET MOOI....
Klimmen, dalen, lachen, klunen, genieten, 
lekker eten.....Het zat er allemaal in dit jaar.

Dank aan iedereen !
Het welslagen van een 

mountainbikevakantie is van veel 
dingen afhankelijk. Heel bepalend is 

volgens ons altijd wat jullie zelf 
inbrengen. 

Merci daarom voor alle technische 
ondersteuning, tips, en drop !

Dank voor de foto’s:
• Lowie Marien
• Dirk Hermans
• Hans Jelles
• Jan Bert Bos
• John Dekkers
• Karel Smet
• Coen Sanders

GITE LA BERGERIE
05310 Champcella  France

tel. 0033492209669
e-mail:info@gite-labergerie.com

www.gite-labergerie.com

Wie wil er 
nog een stukje 

taart ?

http://www.gite-labergerie.com
http://www.gite-labergerie.com
http://www.gite-labergerie.com
http://www.gite-labergerie.com

