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de aanloop naar de klim verloopt over een idyllisch pad dat al 

vlug overgaat in platte rotsplaten waar we een weg door trachten 

te vinden om dan uiteindelijk aan te komen aan een stenenmassa 

die de echte aanzet tot de klim is

 

we zijn laat op het seizoen en deze winter is er hier weinig 

sneeuw gevallen zodat we  door losse stenen van steenman tot 

steenman moeten klauteren om aan de solide rots te geraken.

Hoog boven ons torent de Madonna uit… waar we toch even 

naartoe willen. Het ongezekerd rotsklimmen wordt steeds 

moeilijker. Henk is  hier al eerder is geweest en vermoedt dat de 

normaalroute meer links ligt. dit doet zowel Luc als Lut beslissen 

om hier hun klim te staken. uiteindelijk klimmen Joeri, Tom en 

Henk verder en vinden met gele verfstippen aangeduid een 

andere route die wel luchtig is, maar de solide rots is zo uitnodi-

de eerste dag is al meteen een test op de fysieke conditie van 

de deelnemers. we mogen meteen 1400 m omhoog, dit met een 

stevige rugzak. Joeri, een goede rotsklimmer, komt de eerste 

maal naar de ‘echte’  bergen en het is die eerste dag toch wel 

effe zweten en afzien om in het goede ritme te komen. Hij komt 

dan ook meer ‘dood dan levend’ aan in het bivaco Nino Soardi : 

een klein grenshutje dat door vrijwilligers wordt open gehouden 

(als ze weten dat er volk op komst is).

de bergsfeer komt er meteen in als een klein groepje steenbokken 

ons komt begroeten. Het is nog vol namiddag wanneer we 

aankomen, dus hebben we nog tijd zat om van deze prachtige 

plek te genieten. Joeri zal die nacht beslissen of hij nog verder 

gaat of niet.

de volgende ochtend is het vroeg opstaan geblazen, want we 

willen eerst de Bric Bouchet beklimmen alvorens in de namiddag 

de zeer lange wandeling naar Rifugio willy Jervis aan te vatten. 

de Bric Bouchet is een echte klimberg die 400 m boven de hut 

uitsteekt . Als avontuurlijke wandelaars verkiezen wij de normaal 

route. de pittige passages worden iets makkelijker gemaakt 

doordat er hier en daar een ketting hangt. de klimtouwen  

blijven in de rugzak en na anderhalf uur klimmen bereiken we 

met zijn allen de top. Helder uitzicht aan Franse kant en de 

gekende “nebbia” (een soort zomermist) aan de Italiaanse kant, 

een fenomeen dat we in de loop van de week nog vaak gaan 

tegen komen. Luc schrijft in het logboek op de top een citaat van 

Ghoete (?) : “de mooiste plekken zijn deze die je te voet bereikt”.

Na de afdaling beginnen we aan de tocht naar de willy Jervis hut. 

willy Jervis blijkt een lokale held te zijn uit de 2de wereldoorlog. 

Een echte partizaan die aan al zijn heldhaftigheid helaas ten 

onder is gegaan nog voor de oorlog ten einde was. de tocht 

naar de hut wordt toch langer dan eerst leek op papier en de 

vele bosbessen onderweg waar we van kunnen blijven smullen, 

maken dat we maar rond half zes ons doel bereiken. Joeri heeft 

de dag overleefd dankzij de gouden raad en de wandelstokken 

van nonkel Henk en niet te vergeten een beetje pep in zijn 

drinkbus. Al bij al is dag 2 alweer geslaagd te noemen !

dag 3 laat Henk opnieuw iedereen op tijd opstaan want we 

maken in de voormiddag een lange wandeling door het dal met 

op het einde een steile klim naar de Rifugio Granero. Van uit de 

hut gaan we de Monte Granero beklimmen.

Het ziet er hoopgevend uit als we op zaterdagavond 11 augustus na een lange 
rit in de Val Pellice aankomen: mooi weer, zuiderse sfeer met veel bloemen aan 
de huizen, een uitnodigende bed & breakfast om uitgerust te starten, als bij 
toeval een fantastisch restaurantje gevonden…
Kortom:  we zijn wel slechts met vijf maar de week lacht ons al tegemoet ....

        /cottische alpen
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gend dat ze ongezekerd doorklimmen (2de graad) tot op de top, 

waar een prachtig uitzicht op de Noordwand van de Monte Viso 

en de daaronder liggende warme Po-vlakte hen wacht.  Jammer 

voor Luc en Lut die wel verder hadden willen klimmen als ze 

hadden geweten dat de klim niet zo ver meer was. Maar het 

spreekwoord zegt niet voor niets : “attention, un sommet peut en 

cacher un autre !” de afdaling verloopt  eerst heel voorzichtig, 

dan erg ontspannen om ten slotte vlak boven de hut de voetjes 

te laten afkoelen in het Lago Granero. Niemand gaat echter in op 

de uitdaging om  zwemmend om een frisse pint te halen.

Morgen is het 15 augustus, feestdag in Italië, en bijgevolg zit de 

hut afgeladen vol met het bijhorende Italiaanse lawaai, wat het 

ons moeilijk maakt tijdig te gaan slapen. Vanuit de filosofie “if 

you can’t beat them, join them” heffen we samen met Giacomo

en de zijnen een glaasje likeur. 

Vandaag 15 augustus hebben we niet echt het plan een top te 

beklimmen maar als we de meer dan 3000 m hoge Passo Luisas 

zullen oversteken is een kort klimmetje naar de wandelberg 

Monte Meidassa een ideale plek om daar de boterhammetjes op 

te eten.  Op de kaart lijkt alles heel eenvoudig maar halverwege 

de klim eindigt het pad in grote losse rotsblokken waar we nog 

een 400 hoogtemeters door moeten. we moeten wel op de 

tanden bijten, rustig klimmen en elkaar aansporen de moed niet 

te verliezen. door de losse stenen lijkt het meer op de processie 

van Echternach.

de afdaling naar onze volgende hut (Rifugio Giacoletti) wordt 

gelukkig eerst beloond met het prachtige en avontuurlijke pad 

Sentiero del Postino om op het einde ons toch nog te verrassen 

met  een soortgelijke steile klim.

        /cottische alpen
italieOP

PAD
IN

HENK VANDENHOECK



15

de Rifugio Giacoletti is in de regio het mekka voor het 

klimmen van lange rotsroutes, al dan niet afgezekerd, in alle 

moeilijkheidsgraden. Enkele lokale steenkappers werken 

verwoed aan nieuwe routes en aangetrokken tot al dat moois, 

trekken Joeri en Henk er al meteen op uit om de rotsroutes van 

nabij te gaan bewonderen. Plannen voor een volgende uitstap 

worden meteen gesmeed, je weet wel, het ijzer smeden terwijl... 

Vanuit deze hut trekken we de volgende dag eerst in de Couloir 

del Puerco omhoog : speciaal voor deze klim hebben we de 

ganse week een ijspikkel meegenomen, maar zoals verwacht 

is door de weinige sneeuwval ook deze couloir sneeuwvrij . 

Onderweg is er een kabel (meestal touw) gespannen langs de 

zijkant van de couloir zodat we vlot op de Colle Couloir del 

Puerco geraken. de klim naar de er naast liggende Punta udine 

wordt een zondagswandeling. Boven op deze top krijgen we echt 

zicht hoe steil deze rotswand langs de “moeilijke” kant is:  400 

meter loodrecht naar beneden, het begint te duizelen als je in de 

diepte de hut probeert te zoeken...

de afdaling in de andere richting, op Frans grondgebied, wordt 

meteen een oefening in veilig afdalen in groep. Elke losse steen 

kan lager nefaste gevolgen hebben als die iemand zou raken. 

Onderweg ontmoeten we de stamvader van alle steenbokken in 

de regio, een flinke bok van zeker 120 kg komt  oog in oog te 

staan met Henk . Tot groot jolijt van de groep laat Tom zicht 

ontvallen dat “de ene oude bok de andere oude bok ontmoet”…

Na de Refuge du Mont Viso wordt het een relaxe afdaling naar 

het gehucht Echalp waar we eindelijk nog eens ervaren hoe 

deugddoend een douche kan zijn. Tijd ook om wat kleren te 

wassen, met dank aan de tube wipp-express die al de hele week 

in Joeri’s rugzak steekt. Plots moet niemand daar nog de draak 

mee steken…

En zoals dat vaak is, wordt de laatste dag de echte “koninginnerit” 

gereden, met voor ons de beklimming van de Tête du Pelvas, 

die zelfs langs zijn gemakkelijkste kant een flinke uitdaging is. 

Op de precaire plaatsen beveiligen we elkaar. Vandaag was de 

enige dag dat we niet boven de 3000 m zijn geweest, maar het 

was wel de langste en ook de moeilijkste dag : aangezien Tom 

de volgende ochtend al om 09.00u in Turijn moet zijn, hadden 

we besloten de tochten van vrijdag en zaterdag met elkaar te 

combineren en verder af te zakken tot in de vallei,  zodat we 

vandaag  zeker 1600 m geklommen en  2100 m afgedaald 

hebben. de beslissing voor deze helletocht was democratisch 

genomen, niemand kon Henk van slavendrijverij beschuldigen...

Terug in Villar Pellice zorgde ons geheime restaurantje voor een 

vegetarische streling op de tong en het bed in dit gelijknamige 

bergdorpje voor een zalige nachtrust, zelfs voor Lut. In het dorpje 

brengen we nog een laatste groet aan het standbeeld van de 

held willy Jervis en brengen Tom tijdig naar de luchthaven.

Tijdens de vlotte terugreis tot aan waver -  en dan 2 uur 

stapvoetsverkeer op de autosnelweg voor een flesje water van 

het Rode Kruis/Croix Rouge ?! – maken we alweer nieuwe 

plannen. 

we gaan nog eens een keer terug !

Bedankt voor alle medestappers en dito klimmers : Lut, Luc, 

Joeri, Tom en Henk


