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De naamgever zelf is de grote afwezige. 
Nieuwsgierigheid naar toeristen en hun etensresten 
lokt de wilde variant van het ooit populaire 
huisdiertje geregeld richting het asfalt. Maar niet op 
de eerste zaterdag in juli. Een langgerekt peloton 
van zesduizend wielrenners doorsnijdt dan zijn 
territorium. La Marmotte zoeft door de Hautes Alpes.

Anoniem peloton op zoek naar heroïek

Bourg d’Oisans Charles Lansu

Het wordt de zwaarste 
‘cyclosportiv’ ter 

wereld genoemd en is 
dé uitdaging voor de 
ambitieuze fietsrecreant. 
Een prestatietocht met 
tijdsmeting waarin ach-
tereenvolgens opdoemen 
Col de la Croix de Fer 
(2068m), Col du Télég-
raphe (1570m), Galibier 
(2645m) en de finishlijn 
is getrokken op de 1860 
meter hoge Alpe-d’Huez. 
Met deze drie klassiekers 
van de buitencategorie en 
één van de eerste wordt 
ruim 5.000 meter hoog-
teverschil overwonnen. 
Het is daarmee meer dan 
gelijkwaardig aan enige 
Koninginnerit uit de Tour 
de France van de laatste 
jaren. De belangrijkste 
wielerkoers dat voor de 
prof geldt als de ultieme 
rechtvaardiging van 
zijn bestaan. Voor alle 
overige wannabees - van 
elite amateur tot recreant 
- een onbereikbaar ideaal 
gebleven. Het zal daarom 
zijn dat La Marmotte haast 
mythische proporties heeft 

aangenomen.

Aan de oever van 
de Oisans staat het 

deelnemersveld ’s och-
tends rond zevenen al vol 
ongeduld het moment van 
vertrek af te wachten. Een 
enkeling friemelt zenu-
wachtig aan zijn helm, een 
grotere groep propt nog 
een banaan of mueslireep 
naar binnen, de rest oogt 
energiek en opgewonden.

Uit de monden kunnen 
meer dan twintig 

nationaliteiten worden 
opgetekend. Fransen 
natuurlijk, maar ook 
héél veel Nederlanders. 
Verder komen ze uit heel 
Europa en verder, tot aan 
Japan en Oman toe. Het 
opeengepakte gezelschap 
weet zich omsloten door 
dranghekken en klap-
pende rijen toeschouwers. 
Terwijl pedalen klikken en 
tijdchips piepen, manoeu-
vreert de meute tergend 
traag onder de startboog 
door. Op weg naar per-
soonlijke glorie. Of pijnli-
jke zelfoverschatting.

Aanvankelijk praten 
v e r s c h i l l e n d e 

deelnemers nog aan één 
stuk, of het bravoure 
is danwel opspelende 
zenuwen zijn, blijft 
onduidelijk. Het geluid 
verstomt snel als het 
stijgingspercentage to-
eneemt. Oorverdovende 
stilte domineert ver-
trouwt het berggebied. 
Een omgeving dat je 
adem dubbel beneemt 
met haar verpletterende 
schoonheid. Het grote 
stuwmeer Barrage du 
Grand Maison op driek-
wart van de klim geeft 
de indruk een haast sur-
realistisch Hollywood 
decor binnen te fietsen.

Daarbij zoveel 
mensen in volle 

inspanning zo stil is 
een indrukwekkende 
ervaring. Enkel wat je 
hoort is het monotone 
gezoem van geoliede 
kettingen waar Mart 
Smeets je tijdens een 
Tourverslag in volle-
dige verrukking op kan 
attenderen. Het wordt 
slechts sporadisch over-
stemt door een haper-
ende derailleur, rochel 
of mobieltje. Voor en 
achter je slingert een 
lang aaneengesloten 

lint naar de eerste alppiek.

De top van de Croix 
de Fer haalt je uit de 

roes. Wielrenners kronkelen 
met de fiets aan de hand 
ongeduldig door elkaar heen 
op enkele vierkante meters 
die zijn verworden tot een 
stortplaats. De organisatie 
deelt waterflesjes uit die, een-
maal gulzig leeggedronken, 
achteloos uit de handen val-
len, net als bananenschillen 
en leeg geknepen gelletjes. 
Het is toegestaan voor een 
dag. 

Rond negenen arriveren 
de eersten, zij maken 

direct een forcing met de 
mindere goden die twee uur 
langer klimmen. Het lint is 
definitief gescheurd. Vanaf 
nu wordt de tocht vervolgd 
door veel pelotonnetjes en 
zwemmende eenlingen.

Afdalen is een 30 kil-
ometer lange sensatie 

met de duur van een zucht. 
Waarin moet worden opge-
past voor de onzekeren 
en uitgeweken voor de 
overmoedigen. Verraderlijk 
scherpe bochten met drama-
tisch veronachtzaamd asfalt 
resulteren in verwrongen 
frames omklemt door ge-
schaafde ledematen langs de 
berm. Zwijgzaam worden zij 

gepasseerd. Net als die uit 
de handen geglipte bidon, 
zonnebril of armstuk. Ook 
hier geldt: La Marmotte 
wacht op niemand. 

De korte maar heftige 
klim naar de top van 

de Col du Télégraph is 
een tussendoortje met de 
ravitaillering in skioord 
Valloire op 105 kilometer 
als broodnodige beloning. 
Immers, de scherprechter 
dient zich aan die het ver-
schil bepaalt tussen falen 
en slagen. Zowel voor 
de uitrijders die  streven 
vóór zes uur aan de voet 
van de Alpe-d’Huez te 
verschijnen, als de vaste 
kliek fanatiekelingen die 
uren eerder een verwoede 
minutenstrijd uitvechten. 

Col du Galibier. Alleen 
al de aanblik van de 

monsterlijke reus doet de 
afgelegde trainingskilom-
eters acuut uit je kuiten 
wegvloeien. En dan ben 
je pas halverwege. Vanaf 
het gehucht Lan Plachat 
draait de D902 180 graden 
alvorens zigzaggend 
met 10 procent verder te 
stijgen. Deze laatste acht 
kilometer op weg naar het 
dak van de koers waan je 
je in een maanlandschap 
waarin groene weiden 
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zijn verdrongen door 
grauwe rotsen. Wegafzet-
tingen ontbreken hier op 
de vervaarlijke flanken en 
sneeuwwanden second-
eren de haarspeldbochten 
langs steile afgronden.

Het is hier dat legen-
des als Gino Bartali, 

Charly Gaul, Frederico 
Bahamontes en Marco 
Pantani Tourhistorie 
schreven door hun naaste 
belagers te degraderen 
tot naar adem happende 
stoempers. Heilige grond 
betreedt door hun aanbid-
ders.

Eenmaal boven is be-
loning voornamelijk 

psychologisch van aard. 
Haal je de Galibier dan 
haal je de eindstreep. Op 
de voor auto’s afgesloten 
top wordt enkel miner-
aalwater uitgedeeld en 
laat de schrale wind de 
renners snel weer op het 
zadel kruipen zonder acht 
te slaan op het fenomenale 
panorama van woeste gla-
ciers en rotspunten. 

Voorbij wordt gesneld 
aan de gedenkzuil 

ter ere van Tour-oprichter 
Henri Desgrange en de 
skistations op nevenpiek 
Col du Lauteret. Voor de 
toeristen vanaf de zonter-
rassen ongetwijfeld een 
spectaculaire aanblik. Met 
80 kilometer per uur op 
de teller wordt tunnel na 
tunnel binnen gevallen die 
je telkens een blinddoek 
ombindt. Tussendoor 
heeft wederom niemand 
oog voor indrukwekkende 
natuurverschijnselen als 

kruipende ijspartijen die 
dreigend hoog boven de 
kerktoren uittorenen van 
het valleidorpje La Grave. 
De bergen worden bevo-
chten, niet bewonderd.

De Fransen noemen 
het ‘Berg van de 

Batavieren.’ Wij Ned-
erlanders spuiten het 
wegdek oranje en noemen 
de berg ook zo. Toch heeft 
de Alpe-d’Huez niet al-
leen voor Nederlanders 
een magische klank. De 
col is alom gevreesd. In 

het bijzonder de eerste 
kilometers zijn ronduit 
‘smerig’ met stijgingsper-
centages van 11 en 12%. 
De eerder tijdens de afdal-
ing hervonden moraal is 
dan ook bedrieglijk. Op de 
21 bochten gaat iedereen 
stuk. Van ranke twintigers 
tot mannen ver voorbij 
hun midlife crisis en de 
weinige vrouwen die dit 
mannenwereldje zijn bin-
nengedrongen.

Een flitsende Klein, 
Principia of Ciöcc 

van carbonfiber met 
Campagnolo Record 
helpt je niet verder meer 
in de finale van de uitput-
tingsslag die deelnemers 
laat wankelen. Verdwaasd 
wordt bij het beroemde 
kerkje van La Garde naar 
het aangereikte water ge-
grepen. Applaus vanuit de 
berm klinkt ver weg. Een 
enkeling hangt kotsend 
over zijn stuur. Karakter 
is nu het geheime wapen. 
Door, door, door.

De laatste meters zijn 
een Touraankomst 

waardig. De adem 
hervonden koersen de 
renners onder luide toe-
juichingen van het publiek 
af op de finishvlag. Win-
naar van de 23e editie, de 
Italiaan Daniële de Paoli, 
finishte vroeg op de midd-
ag in 6 uur en een krappe 
vier minuten. Als de zon 
reeds is verdwenen achter 
de bergen hijst, vlak voor 
de bezemwegen uit, de 
renner uit Oman zich naar 
boven. 
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