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Met de tent door de Pyreneeën

Ultieme trekking in de mooiste massieven

Na een succesvolle ervaring met te voet op de west highland way, de reden dat ik nog verlof over had en

ik wat avontuurlijk wilde doen viel mijn oog op een trektocht door de Pyreneeën met de tent.

Georganiseerd door explorado oftewel de jongerenafdeling van te voet. Ik kijk er al naar uit.

Verslag van gr, 04 januari 2009.

26 augustus

Voorbereidingsavond te Gent. Brent heeft iedereen uitgenodigd om elkaar eens te ontmoeten en de reis

een beetje te bespreken. Wat mogen we verwachten, wat moeten we meenemen, wie heeft al welke

ervaring en wie is wie? Zo een voorafgaande vergadering is ook handig voor het regelen van de carpool.

4 september

Camping: ergens in de brede buurt van Limoges

Een halve dag werken en mijn carpoolgenoten staan al te popelen om te vertrekken. Met nog een andere

wagen is er afgesproken om te kamperen die nacht. Zodoende de trip naar de Pyreneeën in 2 dagen af te

leggen. Morgen om 17h worden we verwacht in Garvanie. Dat betekent; een gat in de nacht vertrekken.

Hmmm, even relaxen; ’t is vakantie immers. Het gaat vlot Parijs voorbij en tegen 18h wordt er besloten

om nog door te rijden. De wagen van Pieter ligt nog een uur voorop alhoewel ze al van ’s morgens aan het

rijden zijn. Op de camping blijkt het de auto van Barbara te zijn. Wietse heeft wat Belgische alcohol mee

en die wordt soldaat gemaakt terwijl de zon verdwijnt. De camping ligt vlak lang een rivier.

5 september

Hut: les Granges de Holle 1495m

 Wakker worden tussen de eenden. Het zijn er veel en bedelen
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kunnen ze als de beste. Het hinkende exemplaar doet de meest moeite om ons wat brood af te troggelen

en dat lukt natuurlijk. Even later staat de hele familie daar. Tijd om te vertrekken.

Tja, autorijden kan soms saai zijn. De grootste wapenfeiten zijn dat de gendarmen 2 maal langs de kant

stonden te flitsen en dat op het laatste stukje autostrade er een wagen met hooi voor ons reed. De

hooibalen waren blijkbaar gewoon niet vastgemaakt. Effe sturen, oef. De buitentemperatuur duidt 30

graden aan, dat beloofd.

We rijden de bergen binnen. Stomme GPS; stuurt ons helemaal door het centrum van Lourdes. Het leek

meer op een computerspel; pelgrims ontwijken. Die denken daar precies allemaal dat ze heilig zijn?

De laatste loodjes wegen het zwaarst; komen we zeker een wandelaar met grote rugzak tegen. En dat

gezicht komt me bekend voor. Het bleek Joris met een gebrek aan water te zijn. Dat ging allemaal nog net

in de wagen. Ondertussen rijdt Brent achter ons en zo komen we zonder omwegen netjes op de parking

van de hut terecht.

Pintje drinken, bed inpalmen, tent laten drogen, wachten op de anderen. Alle eten en materiaal moet

verdeeld worden. Dat neemt enig tijd in beslag. Iedereen krijgt snacks voor de ganse trip. Eten wordt

meegedragen tot Torla. Omdat mijn Quechara, euh Quechua, tent lichter is en een meer intact grondzeil

heeft dan de explorado tent, nemen we die mee. Ik ben alleen niet zeker van de stormvastheid…

Na het avondeten wordt er nog een slaapmutsje soldaat gemaakt en we kruipen ons bed in. Eerder

klimmen. Mijn beddenbak staat vlak onder het hellend dak en wil nu net mijn bovenbeen niet tussen bed

en dak kan.

6 september

Cabane de Milhas 1680m

Tenten: lac Couy 2450m

 Iedereen waker en het ontbijt is even goed als het eten de avond

voordien. Met 1 wagen minder wordt er de vallei ingereden, de D128 op. Eerst is dat nog een verharde

weg, later onverhard en nog wat verder valt mijn wagen zelfs stil op een te steil stuk. Ok, pakeren dus

ergens in de buurt van Cabane de Milhas. Ondertussen zijn de weergoden ons niet goed gezind. Het

regent. Wil nu net mijn regenjas zijn gaan lekken een maand terug en ik heb nog niet de tijd gehad om een

vervanger op te snorren. Heb nu een kw-ke aan van de Quechara, euh Quechua. Ik maak me, onterecht zo

zou later blijken, ongerust over de kwaliteit. Nu, het heeft ook niet echt gedrashed.
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Off we go. Langs een gemakkelijk wandelpadje richting einde van het dal om zo de gr10 een tijdje op te

pikken. Stilletjes vraag ik me af waar we het dal gaan uitklimmen. De weg is niet erg duidelijk na de brug.

Het blijkt langs de flank omhoog te gaan. Regenen doet het nog steeds. En hoe hoger de wandeling ons

brengt hoe kouder het wordt. Zeker als je even stilstaat om de laatste te laten bijkomen. Blaren moeten

ook verzorgd worden waardoor de rest van de groep staat te verkleumen. Oude sneeuwvelden zijn een

probleem omdat de kolkende rivier daar enkele meters lager onder door loopt. Daar wil je niet doorvallen.

Een echt alternatief is er niet maar iedereen geraakt zonder kleerscheuren aan de overkant.

De volgende obstakels zijn een beetje luchtige rotspassen en rivieroversteken. Zo een richeltje van een

centimeter breed met 2 meter onder je de vaste grond. De stokken maken hun zoveelste luchtervaring

mee. Die wil je niet aan je polsen hangen hebben bij het klimmen. Iedereen geraakt over de rotspassage.

Maar enkele belanden daarmee aan de overkant van het riviertje; heu?

Bij de zoveelste rivieroversteek rolt mijn voet weg over een steen. Plets! De hele schoen in de rivier.

Jump, jump, tot aan de overkant. Gelukkig met dat regenweer mini-gamaschen aan onder de broek. De

schoen is nog helemaal droog en de enkels hebben enkel een stretchoefening gehad. De rest van de groep

achter mij is gewaarschuwd.

Weer rotspassage en weer rivieroversteek. Bij dit laatste smakt Barbera tegen de grond. Maar gelukkig

zonder echt. Nele heeft er met al die onderdompel- en smak partijen geen goed oog in. En Bert neemt

dankbaar de stokken aan. Dan het volgende obstakel. Brent is al naar het meer gelopen maar de laatsten

zijn nog niet vertrokken aan de rivier. Er komt een wolk rond ons drijven en ik blijf dan maar ergens in

het midden staan in de hoop dat ik de achterhoede als de voorhoede kan blijven zien. Ook een afdaling is

niet zomaar recht naar beneden. Dus met enkele aanwijzingen geraakt de achterhoede snel hier voorbij dit

blokkenveld. De wolk heeft mij begrepen en is niet dichter geworden zodoende dat er nog wat overzicht

mogelijk was. Iedereen raakt tot het meer, onze bivakplaats. Om een vlak stukje te vinden dat niet al te

drassig is, is het even zoeken. De wolk besluit ondertussen om te vertrekken naar andere oorden.

Het energiepijl staat onder nul en ik ben dankbaar dat mijn twee tentgenoten de tent rechtzetten. Het

eerste avondmaal bestaat uit een vorm van spaghetti, gedroogde variant. Best lekker maar met een bende

die elkaar nog niet zo goed kent eten klaarmaken op vuurkes die je nog niet kent duurt altijd wel wat

langer de eerste maal. Brent heeft materiaal van Primus bij en het werkt zeer goed. De vermoeidheid laat

zich voelen en nog voor het dessert kuip ik in de slaapzak voor een koude nacht. Jammer van de

chocomousse. Lichtpunt vandaag zijn de ontbrekende blaren.

7 september

Refuge D’Estom 1804m

Col d’Arraillé 2583m

Tenten: Refuge des Oulettes de Gaube 2151m

Het is ijskoud maar droog als Brent ons wekt. F#(k!n& k[0//e slaapzak. Lig daar dus in met een super

donsjas, icebreaker legging en nog wreed veel kou gehad langs zij- en bovenkant van het onderstel. De
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benen voelen bevroren aan. De tent is dat ook langs binnen en buiten. Moet toch eens investeren in een

betere slaapzak. -7 comfort, ja tarrara. Al het -7 comfort was geweest had ik geen kou gehad nu.

 Doordat alle tenten in de schaduw staan, het ons eerste ontbijt is en

de kou nog goed voelbaar, duurt het eeuwen voor iedereen ingepakt is en zich naar het wachtpunt, in de

zon, begeven heeft. Gisteren was het de hele dag klimmen. Nu wordt het dalen, klimmen en dalen. Maar

eerst langs idyllische meertjes.

Langzaam komt de middagstop in zicht. Refuge D’Estom. Het Lac D’Estom leent zich tot een

zwempartij. Onze gids belooft ons pannenkoeken en dat klinkt zeer motiverend. Om niet langs dezelfde

weg terug te lopen wordt er langs een steile afdaling het dal in geklauterd. De knieën protesteren hard en

daardoor geraak ik geen meter vooruit zo lijkt het wel. Geen idee wat het is maar de voeten willen maar

niet gecommandeerd worden. Of is die rugzak zo zwaar? Ik ben Brent dankbaar dat hij de tent overneemt

halverwege de afdaling. Ook Nele haar rugzak wordt lichter gemaakt. Vertrouwen in het kunnen van de

schoenzool is niet evident. Samen met Joris doen we met ons drieën er een uur langer over om tot de

refuge te gaan dan de rest van de groep.

Daar verschijnen er … pannenkoeken. Njammie. Dat maakt direct al veel goed. Rusten en eten. Ook

worden er blaren verzorgd en het meer onveilig gemaakt door een zwempartij. Zalige zon.

 Op naar de volgende col waarachter de volgende refuge verschuilt.

Gestaag wordt er langs de andere kant uit het dal geklommen. Steeds hoger en hoger tot in het

blokkenveld onder de col d’Arraillé. Barbara en ik lopen achter de groep. Omhoogkijkend vragen we ons

af waar het pad nu juist loopt. Na enige aanwijzigingen vervolgen we onze weg. Vlak onder de col is het

steenspringen geblazen. En dat met zware rugzak. Het pad ligt daar totaal niet effen. Boven op de col, ..

tja wat had je verwacht. Als jij de wind was waar zou jij de berg oversteken? Juist ja, die col. Verscholen

achter een grote steen zo goed mogelijk uit de wind wachten tot de laatsten arriveren. De voorhoede van

de groep is al naar beneden.

Weer zo een k[0//e afdaling. De knieën gaan nog steeds niet akkoord. Onder aan de refuge gekomen

waterzak bijvullen. Om dan de stokken te gebruiken in fierljeppen mode. De bivakweide wordt

doorsneden door enkele meanderende riviertjes. De tenten staan natuurlijk aan de andere oever. Vermits

het tentzeil in mijn rugzak steekt staat onze tent als laatste recht. Machtig zicht op de Vignemale hier op

de bivakweide. Een mens wordt er stil van.

Er wordt naarstig gekookt en ik kom tot de conclusie dat er enkele blaren aan mijn voeten zitten. Verdorie
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toch. Waarschijnlijk de slechte afdalingen. Alles plakken kost enige tijd. Het eten is ondertussen gereed.

Ook vandaag is het dessert in het donker, met kinnekessuiker  Wij doen ons best om de pot leeg te

maken. Maar niet zeker of dat ook gelukt is. Deze nacht is minder koud en gelukkig merk ik nergens niets

van.

8 september

Col de Mulets – Puerto de Cauterets 2591m

Refugio de Ordiso 1580m

Bujaruelo 1420m

Hut: Torla Refuge-auberge L’Atalaya 1033m

Op naar Torla vandaag. ‘In Spanje is’t altijd goed weer.’ Ja, ja. Opstaan, ontbijten en opbreken gebeurd al

een stuk sneller. Brent daagt ons een beetje uit, ondertussen kent iedereen de gang van zaken, het is een

stuk minder koud en dat helpt allemaal aan de snelheid.

 Eerste wapenfeit is de volgende col de Mulets. Al snel steken

enkele energieke bergfanaten ons voorbij. Ok, ok. Ons verweer is dat onze rugzak zwaarder is. Ook deze

col heeft een waai effect. Ale ja, storm effect meer. Boven gekomen wordt er met allen zo kort mogelijk

onder het stenen muurtje gedoken en hoe lang deze pauze moet duren? Als Brent het sein geeft om te

vertrekken wordt er spurtje naar onder ingezet. Dat heeft 2 effecten, onder waait het minder en met

spurten krijgt men het warm.

In de afdaling moet de knop omgezet worden. We zijn in Spanje, waar het altijd goed weer is, waardoor je

dus in het Spaans hallo zegt: ‘Ola!’ Het coolste hallo woord tot nu toe. Laverend tussen de koeien wordt

de pauzeplaats bereikt. Een brede groene vallei die Valle del Ara, naar onder over de gr11. En de vallei

blijft maar breed en groen, er lijkt geen eind aan te komen. De nodige blaren steken weer de kop op en

moeten verzorgd worden. Wat wel enige stress doet naar boven komen. Er zijn namelijk taxi’s besteld om

ons naar Torla te brengen en die mogen niet gemist worden.

Het laatste stuk gaat over een pista naar Bujaruelo. De knieën laten zich weer voelen en zo een pista is

wel heel onaangenaam om over te lopen. Ik geraak hopeloos achterop en het is nog een hele bocht tot op

de parking. Bij het laatste brugje voor het terras met cola zijn er een bende Hollanders in middeleeuwse

uitrusting elkaar voor de camera in elkaar aan het haken. Dan komen de 2 minibusjes aangehobbeld. Ik

mag de cola van nog enkele andere hikers opslokken en ben daar niet treurig om; suiker hmmm.
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 De rit naar Torla is hobbelig. En de siësta is nog niet voorbij als we

daar aanbelanden. Slapen is deze keer in een heuse auberge. Zelfde ritueel als in de refuge, bed inpalmen.

Iedereen maakt dankbaar gebruik van de douche. Alhoewel de laatsten koud water hebben. Ik weet niet

anders dan dat het in het merendeel van de hutten er zo aan toe gaat. Na het inplakken van de voeten naar

het terras. Blijkt de apotheker nog open te zijn. Wegens de onvoldoende voorraad van ontstekingsremmer

in mijn ehbo ga ik die maar eens opzoeken. Vermits mijn Spaans onbestaande is laat ik de apothekeres de

ene pil onstekingsremmer al maar zien die ik al op zak had voor het avondeten. Ze begrijpt mij volledig.

Hier kunnen we een kleine week mee verder.

Ook het eten is op een Spaans uur. Maar des te lekkerder. Echte Spaanse paella onder het toeziend oog

van het muur-spook. De nodige elektronische communicatie kan hier ook gebeuren. Terug in de

bewoonde wereld. Al die wachtende smsen.

9 september

Parking Pradera de Ordesa 1301m

Tent: omgeving Llanos de Salarons 2426m

Ontbijt op zijn Spaans. Eigenlijk niet voldoende maar zo eens gewoon brood smaakt ook wel weer na een

paar dagen. Vandaag is het met de bus tot aan de parking in het ‘parque nacional de Ordesa y Monte

Perdido’. Om dan de klim aan te vangen de Circo de Carrieta uit. Tussen de toeristen de bus in. Het

handige aan een gids is dat die weet welke de beste uitzichtkant van de bus is. Aangekomen aan de

startplaats wordt het vertrek uitgesteld door Nele haar neus. Die besluit om eens goed te gaan bloeden en

vertikt het om daarmee te stoppen.

 Het volgende wapenfeit is er een om te herinneren. Vaude

rugzakken sucks. Ale ja, dat exemplaar dat Anton had gekocht in de AS adventure toch. Na dag 3 waren

beide schouder bevestigingen los gekomen. De nodige reparaties worden bijeen gepuzzeld. Dat nieuw

mes van Torla komt goed van pas.

Het weer besluit er vandaag om een roulette van te maken. Dan weer druppels, dan weer niet, … Boven is

het nog een echte klim en bij nat weer is dat minder tof met zo een zware rugzak op uwen nek. Best wel

spectaculair om zo in een immens keteldal met loodrechte wanden te lopen.
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 Na de lunchpauze begint de klim. En zowaar besluit de zon dat het

insmeertijd is. Echt tof die fajeta Tozal del Mallo. Langs blokken, klauterpaden, hoogtepaden, en nog eens

klauterbokken naar boven. Als toetje mag je bijna boven nog even oppassen voor het hoofd. Helemaal

boven is er een spectaculair uitzicht over de hele vallei. Ja ja, langs daar zijn we naar boven gekomen, die

loodrechte wand, ja.

We lopen verder de bergen in naar een rustige vallei waar de gemzen de baas zijn. Het weer is weer terug

omgeschakeld naar nattigheid. Juist de tent recht en de hemelsluizen worden open gezet. Soep met extra

water. In het naar de kamplaats lopen zijn we een grote overhangende rots tegen gekomen. De youngsters

gaan op ontdekking en dat blijkt een goede kookplaats te zijn. Iedereen verhuist naar drogere oorden. We

krijgen nog een gemzen show getrakteerd van onze vrienden viervoeters.

10 september

Faja de las Flores 2300m

Tent : Refugio de Góriz 2160m

 Vandaag belooft een mooie dag te zijn. De zon is zowaar van de

partij en laat zich gelden. De gemzen ook en ze zijn best nieuwsgierig naar wat er nu in hun vallei is

komen staan. Opbreken gaat steeds sneller ’s morgens. De rugzakorganisatie ook. De vorige dag was het

hoogtepad al zichtbaar van in de vallei. Vandaag lopen we er ook effectief over. Dit maal is het enkele

meters breed. Onze stoere gids Brent duwt alle stenen opzij. Of toch poging tot 

Aan de pauze is er een mooie steen waar mijn rugzak op kan balanceren. Ale ja, twee maal terug moeten

zetten maar het geeft wel leuke foto’s. We worden gade geslagen vanuit de lucht door de nodige

gevederde vrienden. Het uitzicht over de vallei mag er zijn. Hier en daar staat er edelweiss op de grond.

Het volgende stuk loopt over een stuk kalk-veld. Om de slogan ‘off the beaten track’ eer aan te doen

neemt Brent ons mee dwars over dat veld in plaats van het pad te volgen. Bij iedere grote barst kruipen
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we naar beneden en terug naar boven. In de verte is de Brecha de Rolando zichtbaar. En om toch maar een

idee van pad te geven bouwt Brent rap enkele steenmannetjes op.

 Verder over ongebaand terrein naar de volgende col. Daar ginder

ver ligt de Refugio de Góriz. Daar gaan we naar toe. Maar het is nog een heel stuk afdalen, afdalen,… En

als je er eindelijk bent moet je nog de rivier door. Niet zozeer het water debiet wat een probleem is. Dat

kan door een afvoerbuis. Maar wel de hoogte dat dit riviertje zich ingesleten heeft. Kleffer, kleffer, een

paar meter naar beneden en weer terug naar boven. Nu de tenten zoeken.

De Refugio de Góriz is in verbouwing. 2 Barrakken dienen als sanitaire blok. Met douche, yes, franse wc,

shit, en alleen maar koud water, brrrrrrrrrr. Onze tent wordt opgezet op een ongeveer plat stukje. Er is

onstabiel weer voorspeld. Het weerbericht is ook onstabiel: het verandert van uur tot uur. Dus alle

voorzorgen worden genomen. Muurtje rond de tent en de stormlijntjes worden naar best vermogen

opgesteld en aangespannen.

Volgende dag: beklimming van de Monte Perdido. De derde hoogste berg van Pyreneeën of rustdag. Voor

mij wordt het dat laatste. Die knietjes doen nog steeds geen goed. Met pijn in het hart geef ik verstek.

Voordeel van dicht bij een hut te zitten is de voorraad rode alcohol houdend vocht. Patyplus drankzakken

blijken de merkstreep van de 2l ietsje hoger te hebben zitten dan 2l… Hmmm.

11 september

Monte Perdido 3355m

Rustdag

Het is vroeg en er is lawaai. De klimmers trekken eruit. De andere draaien zich nog eens om. Het weer

lijkt het te houden, toch voor de eerste uren. Uitslapen, zzzzz.

 Tegen dat de klimmers terugkeren ben ik tegoei wakker. Die hebben

natuurlijk honger. En het is voor de verandering eten in de hut. Hamburger, tomatensaus, 2 spiegel eieren

en wat brood. En eigenlijk nog niet echt genoeg. De motor heeft meer brandstof nodig na zo een paar

dagen in de bergen rond te klefferen.

Ik voel me nog slaperig en kruip terug de slaapzak in. Dat was buiten het weer gerekend. Na een stabiele

voormiddag breekt de storm namiddag en avond aan. Eerst hagel. Met een bang hartje voel ik aan de

boogstokken van mijn Quechara, euh Quechua tent. De hagel is er best op aan het timmeren maar de tent

geeft geen krimp. Een hoop hagel accumuleert onder het buitenzeil aan het grondzeil juist aan mijn kant.
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Das kkkkoud! Het weer wordt wat rustiger en ik vertrek weer naar dromenland.

 ’s Avonds wordt er weer zelf gekookt. Maar het weer wil niet

meezitten. En het ziet er niet vriendelijk uit. Wij allemaal met kookgerief in Brent zijn grote Hilleberg

Stallion tent. Brent neemt het kookwerk op zich in de voortent en iedereen kruipt gezellig bij elkaar in de

binnentent. De beide voor- en achterzeilen van de binnentent zijn naar beneden geritst voor voldoende

ventilatie.

Dan… all hell breaks loose. Nog eens een stormpje. Deze keer vanuit een andere hoek. De wind beukt in

op de zijkant van de tent en een van de scheerlijnen komt van zijn rotsblok los. De boogstokken buigen

half plat. Met ongeveer iedereen in de tent. Brent is de kalmte zelf: “Gene paniek.” Buiten is het hevig

aan het stormen en Brent zet in de kliederende regen de scheerlijnen terug op hun plaats. Slik. Zou mijn

tent het uithouden?

Ik tuur eens door het achterste ventilatie gat en kan een glimp van mijn tent opvangen achter het rotsblok.

Oef, de eerste boogstok staat nog recht. Even later luwt de storm wat en ik ga zien. Alles ok. De tent staat

er nog zoals ik ze neergeplant heb. Toch een pluim voor zo een goedkope decathlon tent.

12 september

Collado Superios de Góriz 2343m

Collado de Añisclo 2453m

Hut: Refugio de Pineta 1240m

De mistwolken hangen nog in het dal en wij vertrekken. Het weer is nog wat onstabiel evenals het

weerbericht. Mocht het slecht weer gaan worden hebben we enkele technische passages die dan zeer

moeilijk gaan worden. Voorlopig is het droog en we wagen het erop.

 De wit rode markering van de gr11 lopen niet altijd even logisch.

Rechts van een rotsblok terwijl links het vele gemakkelijker lopen is? Tja, of ligt dat aan mij? Langzaam

naar boven en daar wordt de Cañón de Añisclo zichtbaar. Mega zicht op de canyon.

Dan volgt het technische stuk. Eerst aan een ketting door een rivier naar boven klauteren. Nu staat dat

riviertje zogoed als droog. Maar het laatste stukje ketting maakt de klauterpassage toch een heel stuk

gemakkelijker. Eens boven is het terug naar beneden. Langs een grote plaat. Dit stuk zou inderdaad

moeilijk doenbaar zijn in natte omstandigheden. In sneeuw en/of ijzel zou dit met rugzak ronduit

gevaarlijk zijn. Wij hebben geluk: de weergoden zijn ons gunstig gezind. De plaat is half droog.

Na de middagpauze beginnen we aan de afdaling. Een steile afdaling. Richting refugio de Pineta. Vanop
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de col zie je het gebouw liggen. De knietjes reclameren al bij het zien van de afdaling. Maar er is een

warme douche. Toch een goed vooruitzicht. Ergens gedurende deze afdaling is er terug gsm ontvangst. En

nog enkele studenten onder ons weten nog niet of ze geslaagd zijn. Spannend.

 Halverwege wordt er nog eens een kleine pauze gehouden en we

verbroederen met een andere groep wandelaars. Ale ja, we krijgen wat te eten van ze. Daarna verdere

spurt naar onder. Dit gedeelte gaat door de bossen en de refugio is dan niet meer zichtbaar. Er zitten daar

enkele klote stukken tussen, toch volgens de knietjes. Ook het pad is even zoek omwille van omgevallen

bomen. Beneden in de rivierbedding is het gele stenen volgen om op de juiste plaats aan de overkant te

geraken.

Aan de refugio aangekomen is het tent drogen en een warme douche nemen. De andere groep wandelaars

komen ook binnengewandeld. We blijken het lager te delen met dezelfde groep wandelaars die onze pauze

sponsorden.

’s Avonds spot mijn oog een zak bevroren frietjes. Die juist uit de diepvries wordt gehaald. Wij onthalen

de zak op een applaus. De hele zaal zit vreemd naar ons te kijken. Dan legt de huttenwacht uit:

“Flamenco” of zoiets. Om aan te duiden dat we Vlamingen zijn. De soep is niet echt van het eetbare type.

Maar de frietjes maken veel goed. Nu nog mayo vinden.

13 september

Balcón de Pineta 2500m

Lago de Marmorés 2595m

Onbemande hut: refuge de Tuquerouye 2661m

Het verdere verloop van de tocht is simpel: naar boven naar de onbemande refuge de Tuquerouye en

vandaar de volgende dag afdaling naar Garvanie. Omdat de refuge maar plaats bied voor ongeveer 12

man is er een truc om ervoor te zorgen dat wij de eerste zijn in de refuge. De gids gaat met enkele snelle

sterke stappers in looptempo naar boven met een hoop slaapzakken. Met de bedoeling er te zijn tegen de

middag en de bedden kunnen innemen. De rest van de groep volgt op eigen tempo tot op het balkon waar

Brent ons weer opwacht.

 De dag begint onder een grijs wolkendek. Langzaam stappen we het

dal uit langs de weg, de brug over die haar beste tijd ook al blijkt gehad te hebben. Het brede wandelpad

slingert licht stijgend verder. Tot op het punt van de aftakking naar een klein bergpaadje. Hier begint de

spurt. De spurters wordt nog eens alle geluk toegezegend en weg zijn ze. De rest vertrekt tegen een
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normaal wandeltempo om de Circo de Pineta uit te klimmen tot op het Balcón de Pineta. Tussen de

koeien langs de rivier. Het begint lichtjes te motregenen.

Steeds hoger en hoger de rivier over. Hier wordt de kaart die ik bij heb totaal onduidelijk met de

bestaande situatie. Enkele andere wandelaars kunnen ook niet zeggen welke de goede weg is. Er staat op

de kaart een afsplitsing naar rechts die gaat naar Puerto de Lera op 2466m. Maar die splitsing is niet te

vinden. Dus er is maar 1 optie: wandel naar boven en dan zie je wel of je goed zit. Maar het zijn wel

meerdere honderden hoogtemeters naar boven. Ondertussen wordt de motregen regen. Veel wandelaars

kruisen ons pad. Geen van allen is goed gekleed of heeft degelijk regenmateriaal bij. Gezinnen met

kinderen. Je kan je afvragen waar het verstand van de ouders zit. Maar ze wandelen wel in de goede

richting: naar onder.

Verder naar boven wordt het kouder, meer regen, meer wind. Al die factoren samen zijn zeer

onaangenaam. Nog maar een trui aan. Het is nog enkele honderden hoogtemeters naar boven en we zien

nog niet echt waar we gaan uitkomen. Enkele watervallen moeten doorkruist worden. Allemaal niet tof in

deze kou. De wind wakkert aan naar mate we hoger komen.

Tot eindelijk de verlossing! Brent staat daarboven. Oef. Het was de juiste weg. Nu is het wachten tot de

ganse groep boven geraakt. En wachten is koud. Zeer koud. Nog een jas bij aantrekken. Het eten van een

snicker heeft tot gevolg dat de vingers zo ongeveer bevriezen. De regen is overgegaan in een lichte

sneeuwstorm. Boven is het een blokkenveld en de weg vinden is niet evident. Gelukkig weet Brent raad.

De sneeuw is wel van goede sneeuwbal kwaliteit.

 Aan het bevroren meer slaan we de watervoorraad in. Het drinkbaar

water van de vallei met het meer water wordt gescheiden gehouden. Kwestie van mogelijke besmetting te

voorkomen. Water pakken is natuurlijk weer een koude bedoening voor de vingers. Om tot onder de

Brèche de Tuquerouye te komen moet er nog een oud steil sneeuwveld getraverseerd worden dat uitmond

in het bevroren meer dat niet zo bevroren is. Met de huidige gevoelstemperatuur wil je hier echt niet

uitglijden zo zonder pickel om te remmen of beveiliging en met zo een zware rugzak op je nek. Ook het

laatste stukje in de brèche naar boven klimmen is niet evident. De rosten zijn half ondergesneeuwd en de

overblijvende rest heeft een bevroren laagje. Goed opletten waar voeten zetten. En tja, het pad is

natuurlijk ook niet zichtbaar. Iedereen komt boven zonder kleerscheuren. De wind blaast ongenadig

vanuit de Franse kant.

In de hut staat een kachel. Zonder bodem. Vuur maken is dus zo goed als onmogelijk zonder de hele hut

onder de rook te zetten. En met deze storm is een raampje openzetten ook geen optie. Eten wordt gereed

gemaakt. Een spelletje wordt gespeeld. Af en toe roept de natuur. Das dik klote op dit moment. Schijten in

een windchill factor aan je gat die je niet wil weten, als je wc papier al maar niet wegvliegt.

Later op de avond komen er nog 3 slecht geklede Spanjaarden binnenvallen. Wegsturen is geen optie. Dus

gaan ze ermee akkoord om in de keuken te slapen. Roken die sukkels toch zeker; grrrr. Kan wel begrijpen

dat het met dit weer niet te doen is om buiten een sigaretje op te steken maar in zo een kleine hut doe je

dat niet uit respect voor je mede hutbewoners. Morgen is er nog een dag.
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14 september

Hourquette d’Allans 2430m

Refuge Espuguettes 2027m

Hut: les Granges de Holle 1495m

 De Spanjaarden zijn snel weg. Deze keer roken ze buiten. Kan al

wat meer geapprecieerd worden. De wind is weggevallen en de luchtdruk een heel deel gestegen. Nu zien

de bergen er liefelijk uit zo onder een laagje sneeuw-ijzel. De Spaanse kant al wat liefelijker dan de

Franse, daar drijven nog wat wolkjes rond.

Afdaling aan deze Franse kant. Met stokken gaat dat toch wel een stukje beter, alhoewel zo ongeveer wel

iedereen enkele malen op zijn gat gaat. Alle trucs zijn toegelaten in het naar beneden stappen / klimmen /

glijden / schuiven / uitschuiven / … Het wachten op de rest van de groep laat zich voelen aan de voetjes

omdat die beginnen langzaam af te koelen. En plaats om te springen is er niet echt. De stoere mannen

helpen de rest van de groep naar beneden. Sommige passages zijn wat link. Ook een oud sneeuwveld

moet overgestoken worden. Nooit zonder risico. Maar vandaag ligt er geen koud meer aan de voet.

Er staat toch nog wat wind. Al is het een hele hoop minder dan gisteren. De slang van de drinkzak

bevriest natuurlijk. Das vervelend. Met het naar beneden stappen stijgt de temperatuur wat natuurlijk dat

probleem wel oplost. Ook de sneeuw en ijzel blijven op hogere regionen liggen. Mooie foto’s wel.

 Een laatste col wordt overgestoken en nu is het naar beneden,

beneden en beneden tot op een terras. De knietjes protesteren weer. Die laatste loodjes wegen het zwaarst.

Het besneeuwde landschap ligt achter ons. Aan een refuge Espuguettes wordt er halt gehouden voor de

innerlijke mens plus de watervoorraad bij te vullen. De ezel van dienst komt bedelen. Redelijk

opdringerig en Bert is het slachtoffer van die ezel.

Garvanie ligt in de diepte. Wij stappen nu het bos door. Omwille van de pijnlijke knieën ligt de groep

redelijk uiteen wat communicatieproblemen oplevert. Nu is er zicht op het dorp en de knietjes moeten het

maar even uithouden. Het pad komt uit op het grote wandelpad richting Cirque de Garvanie. Met

natuurlijk de hopen dagjestoeristen van dienst. Wil het ook nog dat morgen de paus naar Lourdes komt en

er dus genoeg toeristen in de buurt zijn. Nu nog een terras opzoeken om eens heerlijk te genieten van

alcoholhoudende vloeistof en een echt toilet.

Terug naar de refuge les Granges de Holle om de rugzak af te kappen en met de resterende wagen de

verderop geparkeerde wagens te gaan halen. Blijkt de lokale boer juist op dat moment op het idee
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gekomen te zijn om zijn schapen te verzamelen. Niet tegen de wagen oplopen aub. De auto’s staan er nog.

Alleen staat mijn linker spiegel op half zeven. Moet in contact geweest zijn met een beest of andere

wagen. Gelukkig zonder erg.

 ’s Avonds in de refuge wordt er nog nagekaart over de tocht. En

deze keer doen we ons best om alle eten op te eten. De huttenwacht zijn trots op hun eten en het was weer

zeer lekker. Zo een hut is toch een verademing. Een warme douche, een warm bed, alcohol houdende

drank, gezellig samenzijn en een of andere weddenschap over de klak die een van die Spanjaarden deze

morgen vergeten is in de refuge de Tuquerouye.

De vakantie is afgelopen, snif. Morgen naar huis, liefst voor dat de paus in Lourdes aankomt. Mooie

tocht, mooie herinneringen.

http://bergkonijn.wordpress.com/

Conclusie

Goed georganiseerde mooie avontuurlijke tocht door een prachtig stuk van de Pyreneeën. Een aanrader

voor iedereen die een uitdagende trekking wil doen in de bergen zonder zelf de tocht te organiseren.

Organisatie via Explorado van het Zuiderhuis

Reacties

Niemand heeft gereageerd tot nu toe.

U bent aan het woord

 Hou me op de hoogte van verdere reacties?
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Lokatie

Beschrijving

Parc national de Pyrénées

Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido

Geschatte totale afstand

Geen info

Kaarten

IGN 1/25000 1748OT Garvanie

Editorial Alpina 1/40000 Ordesa y Monte Perdido

Institut Cartografic de Catalunya 1/50000 24 Garvanie – Ordesa

GPS coordinaten vertrekpunt

42.74970561592102 (lat), -0.07261276245117188 (lng)

Steekkaart

Deelnemers

Gids: Brent; deelnemers: Anton, Barbara, Bert, Gerlinde, Hanneleen, Jeroen, Joris, Katrien, Linde,

Nele, Pieter, Wietse

Reisdatum

van 06 september tot 14 september 2008

Type van de activiteit

Wandelen

Moeilijkheidsgraad

Heel goede conditie vereist. Geen technische moeilijkheden..

Fotoalbum

Kaartgegevens ©2011 -
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.
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