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IEISVERHAAL FRANS BASKE N tAN D

enomencrol en indrukwek-
kend Ís het uitzicht over de
Fronse Brreneeën. Zelfs op
2OOO meter hoogte is het
crongenocÍm wqrm. Ik ben

een gelukkig, ontsponnen en zorge-
loos mens. Althons voor even. Gids
Yvcn helpt dcrt blije gevoel om zeep
ols hij vertelt wcrt er nog voor de wielen
ligt. Kijkend noor zijn bike is hij er
helemool kloor voor: 26 inch wielen
met velgen en bqnden die model heb-
ben gestoon voor de uitvinding von
de fotbike. A]les oqn de bike verrqadt
zijn rijstijl: ogressief en downhill. Voor
en ochter 1.6 millimeter veerweg en
een bombproof frqme. Mijn bikemcot
Gerord is hoppy. Snop ik. Hij doet niets
liever don zich in de diepte storten.
Ook zijn bike heeft veel veerweg en
uitstekende troileigenschoppen. Met
mijn lichtgewicht corbon Apex cross-
country fully is helemqol niks mis.
Althqns, normool gesproken niet.
Mqor wot er komen gaqt, volt niet
onder de cotegorie 'normool gespro-
ken: Een effectieve veerweg von 9
centimetet geen dropper zodelpen en
een wcrt nerveuze geometrie is niet
het mqteriool dot vondoog bikers-
dromen woormqqkt.

lSHesend paatïl
Gelukkig beginnen we met een niet ol
te ldnge, stevige klim. Zonder dot het
de bedoeling is, trek ik een stevig gqt.
Geen kunst met een bike die een stuk
beter rolt. Dot voordeel is von korte
duur, wont we goon nu honderden
meters nqqr beneden. A]s we over een
groene, soppige bergweide scheuren,
stuift een uit de kluiten gewqssen
wilde hengst golopperend en briesend
ochter mij oon. Het testosteron giert
door zijn oderen. Remmen vergeet ik
even, een trqp of beet von zo'n pocrd
is geen oontrekkelijk vooruitzicht. No
een pcor honderd meter snqp ik wot
er oqn de hqnd is. Een stuk verderop
stoon zijn merries en veulens te grozen.
Mijnheer hengst wil hen beschermen
tegen drie felgekleurde dwoze mon-
nen. Een grote boog om het gezinnetje
bergpoord heeft een kolmerende
werking en brengt de gemoederen
tot rust.
We duiken de bossen in en mijn odre-
nolinepeil schiet omhoog. Bochten!
Ruime bochten, korte bochten, kom-
bochten, bochten rnet drops, bbchten
in een extreem steil stuk, bochten met
wortels en wqt de nqtuur verder nog
kon verzinnen. Yvon en Gerord stoon

op de rdcestcrnd, ik in de survivql-
mode. Zij smijten hun bikes de bocht
in. Dcrt ziet er eenvoudig uit, dot voelt
onders. Zo of en toe kom ik skills en
moed tekort. Dê extreem korte bochten
die bij een misser een enkele reis over
de rond betekenen, schreeuwen in
mljn hoofd om de noodrem. Wot ben ik
blij met de 20 centimeter remschijven
die net voor vertrek zijn gemonteerd.
De remvertroging is megc en de
brokes worden veel minder snel worm.
De extro grommen zijn vondoog echt
orÈeduidend.

uol qas!
Ter qfwisseling volgt er een stuk met
stenen en vochtige, zqnderÍge rots-
ploten. Dcor snopt mijn qchterbqnd
geen bcl von en hij verliest grip. Een
snelle correctie voorkomt gedoe. Op
een recht stuk loqt ik mijn bike eens
lekker lopen. Vol gos! Verderop stoon
Yvon en Gerqrd met een smile von oor
tot oor. Mijn blik is serieuzer.
Wcrt lucht uit de bqnden loten lopen,
is een gouden greep. Met het vermin-
deren von de druk neemt de grip
omgekeerd evenredig toe. Zelfs met
omper één bcr kom ik niet in de
problemen. Hét voordeel von tubeless
rijden.
De volgende singletroil volgt de berg-
wond en is niet cÍl te moeilijk. A]]e tijd
om de odrenoline te loten zokken en
von het overrompelende ponoromo te
genieten. Boven ons cirkelt een zwerm
megqgrote vogels. "Dot zijn gieren'l
informeert Yvon ons. "Die zijn beschermd
en komen hier veel voor. Het is bijno
een ploog. Hun sponwijdte kon wel
twee meter bedrcgenl'Het lijkt mÍj
logisch dct ze boven ons blijven vlie-
gen. De troil die wij volgen, reduceert
ons tot een potentiële overheerlijke
mooltijd. Ze gokken er vost op dot er
vondcog nog we1 zo'n smokelijke biker
op de troil achterblijft. Die beesten
zijn zo dom nog niet. Nu er olleen nog
voor zorgen dqt ik niet op hun bordje
kom te liggên.

Itiril'Iires
De rest vcÍn de ofdoling is een herhq-
ling vqn zetten. Alleen neemt het
oontql stenen toe. Net voor het einde
dendert de bike over een oeroud
Romeins pod gemqqkt von glodde
ronde stenen. Ooit zijn dqqr korren
met houten wielen overheen gegoqn.
Dcrt moet nogol oncomfortcbel zijn
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geweest. De vering von de bikes heeft
het er crl moeilijk mee en drcoit op
volle toeren. De combinatie van trqils
eindigt no 7OO hoogtemeters qfdqlen
bij de Ficrt Duccrto vonYvon. Zijn zoon
is met deze bus de berg ofgereden
ncdcft we boven zijn gestqrt en die
functioneert nu cls shuttle. We zijn in
de Vcllée dAspe. In dit deel von de
Pyreneeên zijn omper skiliften te
bekennen, dus de tronsfers voor
enduro-rijders goon per outo. Dat
heeft ols voordeel dcrt de trdils niêt
zijn plotgereden. Sterker nog, de trqils
die Yvon rijdt, zitten clleen Ín zijn
hoofd. Bepolend voor de keuze zijn
de wensen en vccrdigheden von de
rijders en ncrtuurlijk de weersomstcÍn-
digheden. Onder ncrlte omstqndighe-
den zijn er paden die je echt niet wilt
proberen. Te steil, te glcd, te modderig;
gewoon te gevccrlijk.
De bikes goan op de drqger en yvqn
zet koers ncor de volgende plek. De
Fiot Ducqto denkt een vierwiel qcn-

gedreven jeep te zijn in plaots von een
oud busje. Hoewel hij piept en krockt,
rijdt hij zonder morren hotsend en
knotsend over de steile, onverhorde
bergweg omhoog. Uit de speakers
schalt lekkere Engelstclige rock. Franse
chqnsons, dcror zijn Yvon en z'n zoon
wel een beetje kloqr mee. AIs Gerqrd
en Yvqn over bikes prcrten, hoor ik een
speciole ohevering van de klqssieke
Britse tv-serie AIIo AIIo. AIIeen is The
Follen lYodonna wíth the Big Boobíes
vervangen door: The Greot Bike ruith
the BÍg Tires. Yvon is verbcosd over
de fiets von Gercrd. Dcrt kon ktoppen.
De bike is een sqmenvoeging von
onderdelen die niet veel mensen zou-
den mixen. Het frome is von een 26
inch Speciclized Stumpjumper Evo, de
ochtertrein en de wielen von een Zg
inch enduro. De 16 centimeter veer-
weg ochter en 13 voor worden in ieder
gevol moximcrol benut. Theoretisch
kqn de mix niet goed werken, mqor de
prcktijk bewijst qnders. Ik zie elke dog
met eigen ogen dcrt het dqalt ols een
bcksteen met stuurbekrcchtiging en
remporcchute.

Br0sscoltnurg?
De rest vcn de week go ik mijn bike
weer gebruiken wqor hij goed in is:
crosscountry rijden. We gcrcrn een
flink deel von de 35O kilometer longe
Grqnde Troversee VTT du Pcrys Bosque
rijden. Een mooie Frcnse nqcÍm voor
'de doorsteek van Frons Bqskenland
per mountqinbikei Om door te komen
moeten we wei eerst een kleine lOO
kilometer qfleggen met de quto. Do's

ook geen strof, de streek is prochtig
om te zien.

De mqkers von de Trqversée hebben
zich er niet met een jqntje-von-leiden
vcnof gemookt, het is een serieus
lqstige route. Bij het ontwerp hadden
ze een ervcrren mountqinbiker in
gedochten. Zowel in fysiek opzicht ols
in stuurvoqrdigheid. Bospcrden, rots-
bodem en bergweiden nemen het
leeuwendeel van de ondergrond voor
hun rekening. Je rijdt olleen op osfclt
qls het echt niet anders kon. Opmer-
kelijk is het grote oondeel singletroils.
Die voeren met flour longs bergkom-
men of vrogen stuurvacrdigheid ols
bij extreme downhill troils. Met regel-
maot volt de route niet onder de
definitie: stqndocrd crosscountry-
werk. Steil is het kernwoord voor de
klimmen. Zo steil dot het bloed von-
zelf door de qderen giert. Heet steil
is de stondccrd voor de meeste crfdo-
lingen. Even snel een rondje von 60
kiiometer rijden is niet oan de orde.
Wie boven de 10 kilometer per uur
gemiddeld fietst, mog zichzêlf een
snelle en technisch begoofde biker
noemen. Wie de route met een hord-
tail rijdt, is heel dopper, heel dom, een
zelÍbenoemde mcsochist. of een com-
bincrtie von dcrt olles. We roden cron
om het gorqntiebewijs von de fiets bij
de hqnd te houden, wcnt een hcrdtoil
krijgt het zwcqr te verduren.

,lltiirl stol{brood
De lcqtste twee dagen komt het biauwe
wcter von de Atlontische Oceqqn
steeds vcker in beeld. Wcren we op
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de hoge Pyreneeëncols soms nog dicht
bÍj de wolken, nu is blno elke kllm een
beetje loger don de vorige. We zien

sreeds vook woter, in het begin is

dot nog vrij schoors. De route mijdt
dorpjes en stodjes. Het is verstondig
het nodige eten en drinken mee te
nemen.

Wij moken even een ofsteker noor
een lokole hut. Nog 5OO meter, stoot
er noost de pijl op het bord. 5OO

hoogtemeters zullen ze bedoelenl
We krijgen een holf stokbrood met
koos of hom zonder poespos. Met
longe tonden eet ik het op. Om eerlijk
te zrjn word ik zo of en toe niet goed
von ol dot typische Fronse brood. Bij
het ontbijt. bij de lunch, ols snock, bij
het ovondeten, oltrjd stokbrood en
het smookt oltijd hetzelfde. Anderen
vinden het de chorme von het lond.
ik krijg voorol kromp in mijn dormen.
Nee, don de troils. die liggen vol met
glimmende zworte'dropjesl Nog nooit
heb ik zoveel keutels von schopen en
geiten bij elkoor gezien ols hier. Velden
vol. Vonovond zol het dus wel weer
geiten- en schopenkoos worden. Dot
verklooft ook meteen de ontelbore
vlieg;es die rond ons hoofd zwermen.
Dot die ons bijhouden, zegt olles over
de snelherd.

,.lanradet
De route is helemool uitgeplld, moor
zo of en toe ontbreekt er een bordje
of het stoot er niet lekker duidelijk.
Gelukkig is de rit grotrs te downlooden.
Ik blijf mij verbozen over de route.

Weiden woor je in de Alpen zeker niet
overheen mog. zijn onderdeel von
het porcours. Het mookt ook meteen
duidelijk dot er nog geen honderden
bikers per dog posseren. Wij hebben er
zelfs niet eentje gezren. En dot is geheel

ten onrechte, het is echt een super-

'ï.

ï*'.

Veel troils die we rijden zijn ter plekke
bedacht door onze gids Yvcn.

mooie tocht, een regelrechte oonroder.
Net voor de het kustplootje Hendoye
liggen de eerste vlokke kilometers von
deze week. En ols we het frooie strond
oprijden, volgt een gemeende high
íiue. Het betekent het einde von de

Gronde Troversée en von een proch-
tlge week mountoinbiken.
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