Wachten
op
westenwind

André de Winkel

Voorwoord
In 2001 ging ik samen met mijn vriend John naar Duitsland voor een
introductiecursus paragliden. Dit was georganiseerd door mijn vrouw Bianca.
Zij regelt wel vaker van dit soort ongewone dingen; bijvoorbeeld ballonvaren,
zweefvliegen en stuntvliegen. Dit boek beschrijft de vakantie in ZuidFrankrijk met mijn vrouw en onze twee kinderen waar ik het Brevet 1, dat
aansluit op de introductiecursus, gehaald heb. Het verslag is geschreven
tijdens de vakantie in notitievorm en eenmaal weer terug in Nederland
uitgewerkt tot een heus boekje.
In dit voorwoord nog een aantal mensen die ik zeker moet bedanken.
Mijn vrouw op de eerste plaats, aangezien zij het is die altijd zulke goede
ideeën heeft en ook uitvoert!
Paraglidingschool Inferno voor het verzorgen van een uitstekende cursus.
De mensen die daar rondlopen hebben het beste met je voor en zorgen dat
je een onvergetelijke vakantie hebt. Ook de medecursisten hebben daaraan
bijgedragen.
Mijn speciale dank gaat uit naar mijn goede vriend Fred van Laere die
menige uren heeft besteed als ‘eindredacteur’om mijn vele taalkundige
fouten en chronologische blunders op te sporen. Er waren nog meer
proeflezers maar niemand heeft de inzet van Fred kunnen evenaren.
Dit boekje is in een kleine oplage verschenen, vijf stuks om precies te zijn.
Verwijzingen naar elektronische versies vind je op mijn website(²). Delen van
het verslag welke de cursus betreft vind je op de website van Inferno (¹). Het
copyright zoals dat in de boekenwereld gebruikelijk is, is ook hier van
toepassing.
Het kan gebeuren dat er nog fouten, onwaarheden of onmogelijkheden
inzitten. Uiteraard hoor ik die graag. Ik heb het verslag echter geschreven
toen ik daar was, eenmaal in Nederland heb ik besloten dat ik achteraf niets
zou toevoegen. Het zijn mijn ervaringen en gedachten van dat moment. De
ervaringen kan ik niet meer veranderen, de gedachten misschien nog wel.

Veel leesplezier,
André de Winkel

¹ www.paraglidingschool.nl
² www.adewinkel.nl
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05-07-2002

Dag 1

De heenreis

Afleveren
Vandaag vertrekken we naar Zuid-Frankrijk. De reden dat we daar heen
gaan is duidelijk: vakantie..!! Vanuit het mooie plaatsje St. Vincent les Fortes
zullen we de omgeving gaan ontdekken. In de loop van de week zal ik ook
gaan paragliden. Vorig jaar was ik in het mooie Sauerland. Daar hadden we
een introductiecursus van paraglidingschool Inferno.
In Frankrijk gaat dit verhaal verder. De bedoeling is dat ik na een week mijn
Brevet 1 op zak heb. Maar eerst moeten we er zien te komen.
De route is duidelijk: via Brussel, Luxemburg, Nancy, Lyon, Grenoble, Gap
naar onze eindbestemming.
De voorbereiding was wat moeilijker want wat neem je allemaal mee?
We zouden daar een caravan betrekken, alleen hadden we dat in
gezinsverband nog niet gedaan. Wat heb je allemaal nodig? De gebruikelijke
bagage maar ingepakt en we zien wel.
Vrijdagavond 21:10
Bianca wordt al
zenuwachtig en heeft al
drie keer geroepen dat
we maar eens moesten
vertrekken. Eerst geld
halen want we mogen
dan wel een creditcard
hebben aangeschaft, de
meeste mensen houden
er toch van om geld op
zak te hebben. Verder is
het betalen met zo'n
kaart voor ons nog
nieuw en weten we niet
helemaal zeker of het
wel werkt.
Daarna naar ome Fred om mijn computer te stallen. Deze woont in een
penthouse en daar staat mijn elektronica relatief veilig. Vervolgens naar
Nieuw Namen om de hond te stallen. Het is de eerste keer dat Pruts zolang
van ons gescheiden is maar ze heeft geen andere keus. Mijn moeder heeft
al vaker en langer voor haar gezorgd, dus dat is wel vertrouwd.
Goed, eenmaal alles afgeleverd gaan we op weg.
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Nachtrijders
Het is 21.35 uur, we verwachten er twaalf uur over te doen waarvan tien uur
rijtijd. Het regent licht. Bianca begint met sturen en daarna wisselen we
elkaar af als er iemand moe is. We rijden 's nachts om ten eerste de files en
de warmte te ontwijken. Een tweede reden is dat we dan geen last hebben
van de kinderen. Misschien is dat wel de voornaamste reden.
Zoals afgesproken, en voor Bianca op een papiertje gekalkt, gaan we via
Antwerpen, Brussel en Namen op weg naar Luxemburg. Ik slaap een stevig
uurtje en Bianca houdt zich bezig met de andere idioten die 's nachts de
Belgische wegen
onveilig maken. Ze
vindt dat iedereen zich
goed aan de snelheid
houdt, met uitzondering
van een paar gekken
maar dat houdt je altijd.
Om middernacht zijn
we in Luxemburg. Lang
geleden dat we hier
nog waren. Bij
binnenkomst is er een
tankstation maar we
denken slim te zijn door
het laatste te nemen.
Kunnen we zoveel
mogelijk goedkope
diesel meenemen. Er zijn echter meer Hollanders die er zo over denken. Het
laatste tankstation is drukbezet. Een honderdtal auto's staat te wachten voor
de zes pompen. Dan maar niet tanken, een plasje en snel weg. De tank is
nog meer dan halfvol, we kunnen nog 400 km rijden.
Na de tweeënhalf uur van Bianca is het mijn beurt. Ik houd het ook ongeveer
tweeënhalf uur vol. Daarna is het tijd om te tanken. De prijzen zijn een
beetje zoals in Nederland; echter duurder dan in Zeeuws-Vlaanderen. 81
eurocent hier tegen 75 eurocent bij ons.
Zo rijden we een heel stuk tot voor Lyon. Bianca rijdt en ik slaap. Ze stopt
omdat ze slaap heeft maar ik ben er nog niet doorheen. Blijkbaar hebben we
beide even rust nodig. We maken het ons gemakkelijk in de auto. Daarna
val ik wederom in slaap. Als geoefende nachtrijders staan we samen met
vele anderen op de volle parkeerplaats langs de snelweg.
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06-07-2002

Dag 2

De aankomst

Verkennen
Drie kwartier hebben we beiden de ogen dicht gedaan. Daarna ben ik
opeens klaarwakker. De wekker stond op een uur ingesteld. Nog drie
kilometer file voor de betaalhokjes bij Lyon en we kunnen weer goedkoper
rijden. 23 euro voor een stuk snelweg van een paar honderd kilometer hakt
er aardig in. Vanaf hier naar Grenoble. Het wordt al licht. Bianca mist een
afslag maar dat is niet zo erg aangezien we allemaal al honger krijgen. Ze
rijdt de stad in. Het is 6:30 uur en de ‘boulanger’is al open. We zoeken naar
een van de slippers van Perry maar deze blijkt spoorloos. Vast en zeker
achtergebleven op een van de vele plaspauzes. Op zijn blote voeten gaat hij
mee naar binnen.
Er is keuze genoeg; koeken met chocolade, rozijntjes of appel. Het bekende
stokbrood en croissantje laten we nog even liggen. Op de plaatselijke
carpoolstrook genieten we van het ontbijt en de mooie bergen in de
ochtendregen.
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Door Grenoble heen gaan we op weg naar Gap. Hier is het bergachtig en
alleen maar Route National. De overbekende Napoleon-route staat hier
overal aangegeven. De vergezichten zijn mooi, de bergen en stuwmeren zijn
van alle kanten te bekijken. Ons stuwmeer is echter nog niet in zicht. Drie
uur later hebben we 200 kilometer overbrugd. Eerder hadden we op de
snelweg acht uur over 800 kilometer gedaan, inclusief pauzes.
De camping is gemakkelijk te vinden. De beschrijving van Inferno was
perfect. Bij de receptie schrijven we ons in. Het is 10:00 uur.
De weg omhoog naar de plaatsen van Inferno, een aparte weide, is
verbazingwekkend steil en heeft geen vangrails. We hebben wel vaker een
steile berg bereden maar het ontbreken van een vangrail vinden we eng. We
worden opgewacht door Iene, de vrouw van instructeur Cees. Ze is min of
meer de beheerster. Ze helpt je op weg naar je caravan. We zouden
nummer 5 krijgen maar deze is te klein voor ons vieren en krijgen nu een
grotere, nummer 4. Deze ligt echter nog vol met spullen omdat het de
dagen ervoor verschrikkelijk hard geregend had. Met de hulp van
medecampingleden is het leegmaken van de caravan snel geregeld. Een
jongedame vindt niet dat het haar taak is, maar ze helpt toch.
Nadat hij leeg- en schoongemaakt was, gingen we de auto uitladen. Spullen
opruimen en bedden opmaken was in een uurtje gebeurd. De jongens
verkenden de omgeving voor ons. Het eerste bakje koffie was nogal een
probleem. Halverwege het zetten er van, sloegen de stoppen door. Buiten
stond een schakelkast met voor elke caravan één zekering. De meeste zijn
2 ampère, iets wat veel te licht is. Na drie pogingen kregen we een plaatsje
met 3 ampère op het bord. Op zich handig omdat we nog meer
stroomverbruikers bij hadden. De geleende gameboys van mijn zus hebben
oplaadbare batterijen maar deze waren nog niet helemaal opgeladen. En ze
zijn zo leeg.! Ook de batterijen voor de camera en de laptop hebben stroom
nodig. De volgende morgen zou blijken dat het koffiezetapparaat de dader
was maar dat wisten we op dat moment niet.
Enfin, een bakje koffie later maar even naar beneden. Daar konden we de
camping verkennen. Een paar winkeltjes, bootverhuur, een restaurant; het
gebruikelijke. Na een ijsje gingen we weer naar boven. Niet over de weg
maar weer door het bos steil omhoog. Dit is wel onhandig en gevaarlijk maar
het is slechts 50 meter. Omlopen duurt veel langer.
Bianca ging nog even slapen terwijl ik de foto's ging inladen in de computer.
De kinderen gingen met de kleurboeken aan de slag en mochten op de
laptop spelen. Nadat ik alle foto's van deze morgen had gezien ging ik ook
maar een tukje doen.
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Barcelonette
Aan het eind van de middag gingen we naar Barcelonette. Een dorpje 30
kilometer verderop, 15 kilometer voor de Italiaanse grens. Eerst de
supermarkt raadplegen voor brood voor het ontbijt. Meer dan stokbrood en
wat boterbrood kun je hier niet krijgen.
Dan maar de stad in. Ons doel was een voetbal voor de mannen omdat we
die vergeten zijn. Na wat omzwervingen hadden we dan eindelijk een
voetbal te pakken aan een normale prijs. De Franse versie van Intertoys
hadden we toen nog niet gezien. Nog wat kaartjes voor de thuiswacht
gekocht. Gelukkig hadden ze er ook postzegels bij. De zoektocht naar eten
was werkelijk een crime. De meeste restaurants hebben een dagmenu,
maar alleen vanaf 19:00 uur, iets dat wij niet kennen. Dan maar in een café
wat gegeten. Hier kun je doorlopend eten, maakt niet uit wat. De kinderen
uiteraard friet en wij een omelet met kaas en een kippenpoot.
Eenmaal gegeten waren er spelletjes op het dorpsplein, niet het
onvermijdelijke jeu de boules maar allerlei spelletjes waarvan we er een
groot deel nog nooit gezien hadden. Foto's voor de Boomwaifeesten zijn
gemaakt.
Onderweg naar de camping nog even foto's maken bij een oud en verlaten
vliegtuig. We stoppen af en toe even langs de kant van de weg, iets wat
leuke plaatjes oplevert. Een verontwaardigde blik van de plaatselijke
bevolking ten spijt. De
kaartjes geschreven en op
de bus gedaan in één of
ander dorpje. “Maandag
wordt er weer gelicht”,
staat er op een vergaan en
verfrommeld papiertje.
"Thuis" aangekomen is het
al 20:00 uur. Enkele
Brevet 2 vliegers
begroeten ons met een
vlucht hoog boven ons.
De kinderen spelen nog
even buiten met hun
nieuwe bal. Ruzie over wie
er in het bovenste bed mag liggen is er (nog) niet. Dit wordt om en om. Perry
als eerste. Na een douche en een Bacardi-Cola nog even wat spelen met de
foto's. Om 22:30 uur gaat ook bij mij het licht uit.
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07-07-2002

Dag 3

De Calanques

Marseille
Lekker geslapen tot 9:00 uur. We hadden gedacht dat de jongens wel al
lang en breed over de camping zouden zwerven maar dat viel mee. Perry
moest immers uit zijn bed getild worden. Na een ontbijt, wat koffie en
nogmaals naar de foto’s kijken, kwamen we op het idee om naar Cassis te
gaan. Dat is een plaatsje aan de Middellandse Zee 200 kilometer verderop.
Voor de rest van de week zal er wel weinig van terecht komen, met het
paragliden in de voormiddag.
De route was gemakkelijk. Door Marseille, over de kustweg naar Cassis. We
vertrokken net na 10:00 uur en al gauw zaten we op de snelweg. Ook
hiervoor moest tol betaald worden.
Het was een onbewolkte en zonnige
dag. Veel drinken is dan het devies.Voor
Aix-en-Provence nog even wat te
drinken halen bij een tankstation. Het
eerste wat ons opviel in deze streek was
het geluid van wat later krekels bleken
te zijn. Deze “nachtegaal van de
Provence”, zoals ze hem hier noemen,
zou de hele dag nog voor een
achtergrondmuziekje zorgen.
Rond 12:00 uur waren we in Marseille.
Het tweede wat ons opviel waren de oranje daken en roze muren. In eerste
instantie denk je dat het bij wet verplicht is omdat echt iedereen die kleur
huizen heeft. Maar achteraf is duidelijk geworden dat het komt door de
gesteentes die men daar wint.
De route door de stad was op
de kaart simpel maar toch is
een rechte weg niet altijd recht.
Via via zijn we er dan toch door
heen gekomen. Langs de oude
haven, waar de ramen een
gratis zeembeurt kregen. Het
woord ‘NON’kende onze jonge
vriend niet maar bij groen licht
werd het hem duidelijk. Zijn
inspanningen bleven ook deze
keer onbetaald.
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Cassis
Aan de andere kant van Marseille kregen we Cassis dan eindelijk goed in
beeld. Ook zien we de prachtige rotsen van de Middellandse Zee.
Regelmatig stoppen we om foto's te nemen. De ene nog mooier dan de
andere. Wie ons verteld had van Cassis weet ik niet meer maar dat het
indrukwekkend is, is zeker. Na een half uur zaten we dan midden in Cassis;
een vissersdorpje bekend om zijn mooie kanalen. Ook zijn hier in
ondergrondse grotten tekeningen uit de prehistorie gevonden maar deze zijn
niet voor het publiek te bezichtigen. Normaal heb ik altijd geluk met parkeren
maar op de parkeerplaats aan de haven let ik even niet op en een asociale
Fransman pikt het enige
beschikbare plaatsje in. Jammer.
Dan maar ergens anders ons heil
zoeken. Op een gegeven moment
vinden we een parkeerplaats
achter het voetbalveld.
Verbazingwekkend genoeg is dit
mooier dan aan de haven want
hier sta je 50 meter van het strand
en de parkeermeter is stuk.
Omdat we ook wat van de stad
willen zien gaan we eerst naar het
centrum, een voettochtje van 500
meter. Onderweg nog even een huisje uitzoeken bij de plaatselijke
makelaar. De meeste optrekjes zijn niet te betalen. Bianca zoekt er één met
een zwembad uit. In het centrum aangekomen verorberen we een broodje.
‘Le Suisse”is de naam voor een broodje gezond. Alleen Ronny wilde ei met
mayonaise. Even checken bij een foutgeparkeerde auto wat het nu eigenlijk
kost langs zo'n gele streep op de rand van het trottoir. 35 euro vragen ze
daar nog voor en er zal wel niet onderhandeld kunnen worden. Denkend aan
de automaat die het niet deed probeer ik alvast te bedenken wat "ik kan er
ook niks aandoen" in het Frans is. Daarna slenteren we over de "boulevard"
van 200 meter. De terrasjes zitten vol. Drie jonge mannen met gitaar worden
bij elk cafeetje weggestuurd. De Cubaanse muziek die ze spelen achtervolgt
ons zodoende een beetje.
Nu we dichter bij de huizen staan zien we duidelijker de roze steen die deze
streek kenmerkt. En als het dan nog niet roze genoeg is dan schilderen ze
het wel zo. In warme landen zie je wel witte huizen met witte daken maar
hier gek genoeg geen.
Na een rondje gelopen te hebben komen we weer op de pier uit. Van de
talrijke boten is er één voor ons bestemd. Een mooie witte speedboot met de
naam “Bianca”glimlacht naar ons.
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Rondvaart
We komen voor de mooie rotspartijen en besluiten een rondvaart te maken.
Ze zijn er in verschillende lengtes, maar 45 minuten vinden we genoeg. De
prijs helpt ook in de keuze. 10 euro per persoon lijkt me voldoende. De boot
ligt al te wachten aan steiger 1, ligplaats 14. Slechts enkele minuten later
begint de reis. Eerst door de haven. Mooie boten genoeg. En een mooie blik
op de plaats waar we net ervoor gelopen hebben. Langs de vuurtoren, nou
ja: vuurtorentje, gaan we de haven uit. De reisleider op cassette begint ons
toe te spreken. Door de luidsprekers aan boord horen we het Franse
gewauwel waar je met een paar jaar mavo slechts enkele zinnen van kan
vertalen. "Welkom op deze rondreis langs de Calanques" en zinnen als:
"Vroeger was dat de gevangenis".

Verder noemt hij regelmatig de termen “à droite”en “à gauche”met de naam
erachter van de verschillende "capes" en " calanques". Het is te ingewikkeld
om nu allemaal te onthouden. Regelmatig gaat het bootje een baai in en laat
ons de mooiste plaatsen op aarde zien. Wat opvalt zijn de uitgesleten holtes
en het gestapelde plaveisel waar het gesteente uit opgebouwd is. Het wijst
schuin naar beneden. En dan niet in de richting van de zee maar richting
zuidoost. Alsof iemand het gestapeld heeft en daarna de tafel heeft scheef
gehouden. Bianca en de kinderen vinden het ook mooi. Echter bij hun vallen
praktischer zaken op. "Mag die rondvaartboot hier wel komen ?" of "Hoe
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komen die mensen weer op de rotsen als het zo steil is ?". Ik vind het goede
vragen maar weet er geen antwoord op. En aan de bemanning vragen lijkt
me ook niet zinvol.
Halverwege de tocht
lijkt de boot de
rotsen te gaan
rammen.
Gezichtsbedrog
blijkt. Een boot
aanmeren door met
volle snelheid tegen
de steiger aan te
rammen kunnen ze
niet alleen in
Perkpolder. Deze
heren weten het te
perfectioneren door
net op tijd tegengas
te geven waardoor
het toch nog een zachte landing wordt. Sommigen gaan hier van boord en
anderen komen er voor in de plaats. Deze dagjesmensen verblijven hier de
rest van de dag in de hoop weer opgepikt te worden. We bekijken in een
andere calanque nog zeer luxe schepen. Dat de opvarenden het naar hun
zin hebben is duidelijk. Op slechts een paar meter van ons vandaan is de
glimlach te herkennen. Uiteindelijk
komen we langs een bouwsel, iets wat
later een laadperron voor boten zou
blijken. Eeuwen geleden werden op
deze manier de boten geladen met
gesteente. In de verte liggen nog meer
inhammen en zelfs allerlei eilandjes
maar de kapitein heeft zich aan een
schema te houden en zet met grote
spoed koers naar de haven. Nog
grotere golven achter de boot maken duidelijk dat de gang er nu nog
steviger in zit. Uiteindelijk liggen we drie kwartier later weer in de haven.
Terug op de steiger zoeken we ons heil in een café met minder commerciële
prijzen. Een euro goedkoper dan op de pier drinken we onze verfrissing.
Daarna gaan we nog even op het dorpsplein kijken naar de kunstenaars en
kunstenmakers. De eerste categorie is dun bezaaid. Van de laatste des te
meer. Eén kunstenaar weet ons te bekoren. Hij is bezig met een schilderij
maar het valt een beetje tegen dat hij het van een foto na kliedert. Schijn
bedriegt ook hier. Het zal wel een contractje zijn en het is moeilijk genoeg.
Een aantal van zijn schilderijen zijn werkelijk prachtig, alleen de prijs is wat
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minder mooi. 500
euro voor een
schilderij vinden we
wat te gortig. Voor
honderd hadden we
het misschien wel
gedaan. Met een
aanblik van een
aantal minuten en
een foto nemen we
maar genoegen.
Nog even
doorsparen.
Daarna nog een
fotoboekje gekocht.
Het is wel 5 euro voor een boekje maar het is ook wel echt mooi. We kunnen
nu zelf mooie foto's maken maar de 20 kilometer lange kustlijn kunnen we
niet de baas. 16:00 uur en tijd om bij het strand te gaan kijken.
Terug naar de auto dus. Daar aangekomen staat de gendarmerie net op de
oprit van de parking. Gelukkig niet voor het uitschrijven van bekeuringen.
We hebben geen kaartje kunnen kopen en we staan een beetje op een
verboden plek hoewel er meer auto’s zo staan. Een Fransman was vergeten
om de handrem van zijn Fiat aan te
trekken. De auto was achteruit het
parkeervak uitgerold tegen de auto van
een ander. Na een levendig overleg
van enkele minuten besluit men een
steen te zoeken. Niet lang werk want
die hebben ze genoeg. Ze duwen de
auto terug in het vak, leggen de steen
achter de wielen en gaan met zijn
tweeën driftig schrijven. De eigenaar
van de geraakte auto staat er een
beetje verslagen bij. Begrijpelijk.
Wij naar beneden, naar het strand. Geen zand maar stenen op het strand.
Dat verklaart meteen het feit dat er zoveel strandschoentjes aangeboden
worden in de stad. De onvermijdelijke foto's en dan de schoenen uit. Ik wil
nu toch wel eens weten hoe warm het water is. Of liever, hoe koud. Snel
haast ik me weer terug naar de kant. De glibberige stenen ter grootte van
een baksteen zijn levensgevaarlijk. Hier laten we onze kids hun nek niet
over breken. En het water lijkt me ook voor hen te koud. Ik snap niet wat die
honderden mensen daar in het water doen. Eenmaal weer bij de auto is de
gendarmerie verdwenen. Dan maar weer naar 'huis'.
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Nu gaan we helemaal
over de snelweg. Het
was 200 kilometer
hierheen en de terugweg
is ongeveer 240
kilometer. Qua tijd iets
korter maar dan zie je
dus alleen maar
snelweg.
Terug op de camping
eerst maar even
beneden gekeken naar
de temperatuur van het
water; het kan er mee
door. Het is ondertussen
19:30 uur. We moeten echter nog eten. Tot onze verbazing is het winkeltje
nog open en kunnen we het vergeten brood voor morgenochtend nog
kopen. Daarnaast in het restaurant nemen allemaal een Pizza Bolognese.
Wat een kleine pizza moest zijn, bleek een normale Nederlandse. Voor de
normale hadden ze hier aangepast servies. En aangepaste prijzen. We
hadden met zijn vieren één grote moeten nemen, maar de prijs deed
vermoeden dat ze kleiner waren. Opvallend was dat ze het dak van het
complex koel hielden met water. Een ingenieus systeem zorgde dat alles nat
bleef en dus koel.
Daarna maar niet meer gezwommen. De kinderen waren zo vervelend dat
we ze daarmee niet wilden belonen. Morgen maar weer. We gaan naar
boven om ons klaar te maken voor de nacht. Na een douche werd er geruild
van bed. Ronny mocht vandaag boven.
Een mooie en leerzame dag. Inderdaad, en indrukwekkend.
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08-07-2002

Dag 4

Brevet 1, fase 1

Opfriscursus?
Ik schiet wakker en denk aan de tijd. Hoe laat zou het zijn. Het is al licht. Ik
pak de wekker die bij de inventaris van de caravan hoort. Een niet te
vertrouwen apparaat, denken we ten onrechte. Ik pak hem vast en een paar
seconden later gaat het alarm. Slaapdronken zet ik hem af. 7:00 uur geeft hij
aan. Exact de tijd die we hadden ingesteld.
De kinderen slapen nog. Bianca zet koffie en maakt daarna de gang naar de
wc. “Het is buiten al een drukte van jewelste”, is haar mededeling. Ik ga
even kijken en zie inderdaad een aantal gespannen gezichten. De lucht is
mooi helder blauw, maar het is nog wel fris. In mijn korte broek ga ik ook
naar de wc en vraag me af waarom iedereen een lange broek aan heeft.
Toch doe ik er ook maar één aan. Snel even ontbijten, het is bijna 8:00 uur.
Zenuwachtige mensen lopen
richting de caravan van Cees
en Iene. Ik ga er ook maar
heen. In een snelle
gedachtewisseling met Bianca
besluit ik de camera maar
achter te laten. Hij kan kapot,
daar heeft ze gelijk in. En ik wil
hem ook niet verliezen.
Ik ga ook bij de groep staan.
Het is er nagenoeg stil. Je
hoort alleen de grote monden
van de mensen die al een brevet op zak hebben. Eén voor één worden de
namen opgenoemd. Ik sta als vijfde op de lijst en meld mijn aanwezigheid
met een lage "Ja".
Als alle namen opgenoemd zijn, worden de parapentes uitgedeeld. Deze
schermen worden op naam uitgegeven. Ik krijg een Arcus L van het Duitse
merk Swing. Cees heeft er een T-shirt van aan, zie ik. Rob, ook een
instructeur, vraagt of alles er in zit. Scherm, zitje, helm en radio. Eén voor
één hoor je de zakken opengemaakt worden. Iedereen controleert alles. Het
duurt even voordat ik de radio gevonden heb maar die blijkt er alsnog in te
zitten. Uiteraard is nooit alles compleet, maar bij mij in ieder geval wel. Een
Motorola, of hij werkt merken we later deze week. De mensen met brevet
vragen aan Cees of er nog "oortjes" zijn. Verbaasd hoor ik het aan en zie
even later dat daar de koptelefoon mee bedoeld wordt. En dan alleen die
dingen voor in het oor. Geld en “oortjes”wisselen vakkundig van hand.
Ronny brengt op aanraden van mama nog wat drinken. Ik vertel hem dat hij
foto’s moet nemen van het vertrek. Hebben we in ieder geval nog iets.
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We doen de spullen weer in de zak en
één voor één worden ze op het dak
gehesen. In de commotie schreeuwt
Rob dat er negen bovenop bus 4
moeten en zeven op bus 5. Eén
cursist heeft nog geen scherm maar
dat is nog niet nodig. De eerste dag
gaan we oefenen in groepjes van
twee.
Allemaal in de bus. De bus lijkt me vol
maar beneden aan de receptie staan
nog twee dames. Ze moesten nog
brood halen. Met vier personen op de
achterbank en één dame op het
reservewiel scheurt Cees verder. Het valt me op dat de jonge mannen in de
bus niet hun plaats aanbieden aan de niet onaantrekkelijke jongedame. Ik zit
helemaal bij het raam, met nog twee mensen naast me. Dat is niet echt
handig. Ik besluit mijn mond maar te houden. Het is stil in de bus. Iedereen
is een beetje gespannen. Uiteindelijk zijn het de dames die het ijs breken en
onderweg naar onze oefenheuvel vertellen hoe ze hier zo gekomen zijn.

Drie kwartier later arriveren we op camping 'Lou Passavous' in Le Vernet.
Een naam die je niet gemakkelijk onthoudt. Het is nu bijna 9:30 uur. Men

16

zegt dat een stel Nederlanders hier de camping runt. We gaan allemaal op
het terras zitten en de uitbaatster komt vragen wat we willen drinken. Hier
had niemand op gerekend natuurlijk. Een beetje chagrijnig neemt ze de
bestellingen op. Het zijn er niet veel, ook ik heb geen geld bij me en was ook
niet van plan wat te lenen.
Daarna vertelt Rob, met aanvullingen van Cees, wat de bedoeling is. We
gaan hier twee dagen oefenen, daarna gaan we van een heuvel af, gevolgd
door nog twee dagen met vluchten van meer dan 300 meter. Zouden we ons
aantal vluchten niet halen dan zouden we dat in de loop van de volgende
week mogen inhalen. Er mag niet gerookt worden en iedereen is
verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. Verder wordt het schoeisel nog
even onder de loep genomen. Die van mij zijn goed, dat weet ik, maar toch
kan er altijd nog iets gebeuren. Daarna vraagt Rob wie er in Sauerland is
geweest. Vier vingers gaan de lucht in. Ik ben er ook geweest en bedenk
vlug of het verstandig is om het te vertellen. De verwachtingen zijn gelijk zo
hoog bij de instructeur, bedenk ik me. Ik steek toch mijn vinger maar op. Een
beetje opscheppen is ook mij niet vreemd.
Marco, de hulpinstructeur, haalt een scherm en op het volleybalveld van de
camping vertelt Rob wat de bedoeling is. Een gedetailleerde omschrijving
zoals in Sauerland is er hier niet bij. Af en toe mag een cursist na doen wat
men net voorgedaan heeft. Ik herken de scenario’s, ook de termen als
risers, a-,b-,c- en d-lijnen. Alleen ‘de armen gestrekt naar achter’zegt me
niets. We zullen het wel zien. Verder valt me de spanning op tussen Rob en
Marco. Ik denk dat het Marco's eerste jaar als hulpinstructeur is. Mijn gevoel
zegt ook dat ze elkaar niet zo liggen, maar ze doen hun best om het ons niet
te laten merken.
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Vliegeren
Tweetallen worden gevormd. Met zeventien man moet het ongelijk eindigen.
Na eerst een maat en daarna toch weer niet, eindig ik alleen. Niemand blijkt
mijn gewicht te hebben. Ieder voordeel heeft ook een nadeel. Ik kan net zo
vaak ik wil, alleen duurt het wat langer voordat je de spullen weer in orde
hebt. Slechts enkele schermen worden van het dak gehaald. Daarna gaan
we met de groep dwars over de camping naar een veldje aan de andere
kant.
De windvaandels worden geplaatst en een ieder kijkt waar de wind vandaan
komt. Op dit moment staat er bijna geen wind. Ik kan het in ieder geval niet
waarnemen. Het vaandel geeft echter zuidenwind aan. Althans op mijn
noordengevoel, wat me nog niet vaak in de steek gelaten heeft. De piste
bestaat uit een veld met ongemaaid gras van ongeveer tweehonderd meter
breed en lang. Ik ben nooit goed geweest is schatten dus het kan meer zijn
geweest. Aan de zuidkant lopen, evenwijdig met het veld, stroomdraden.
Ook Fransen hebben dit bovengronds, net als de Belgen. De oostkant is
voorzien van een grote bomenpartij.
Ik rol mijn scherm uit zoals dat door de instructeurs is voorgedaan. De trui
gaat uit. De zak gaat achter in het zitje, ook de fles gaat erin. Daarna spreid
ik het scherm en haal de touwen uit elkaar. Wat me opvalt is de enorme
plaag aan sprinkhanen. Bij elke stap die je zet vermorzel je er wel één. Ik
hang het zitje om en maak de touwen vast. Naast me zijn er al die kunnen
vertrekken. Het is een soort vliegeren, maar dan boven je en je moet blijven
rennen. Het stemgeluid van Rob galmt door de vallei. Het Amsterdams
accent is daarin duidelijk te merken. Je doet ook wat hij zegt als hij
schreeuwt. De hulpinstructrices, Nienke en Truus, hebben niet zo’n luide
stem. Nienke kenmerkt haar hulp door voor je te gaan staan en dan te
vertellen wat je moet doen. Marco rent net als Cees met je mee. Ik maak de
risers vast en neem de stuurlijnen in mijn handen. De a-lijnen gaan in de
duimen, net zoals het is voorgedaan. Ik kijk of ik in het midden van het
scherm sta. Ik trek ietsje aan de touwen om te kijken of er spanning op staat.
Dan kijk ik nog een keer vertwijfeld rond of er iemand toekijkt. Deze weide is
nu mijn podium en je wilt toch wel wat publiek. Ik trek aan de touwen en doe
een stap naar voren. Ik voel net als de vorige keer in Duitsland de ruk aan
mijn schouders. Ik zet het op een lopen. Richting de bosrand word ik
begeleid door het schreeuwen van Rob. Het scherm blijft redelijk goed
boven me staan. Net op tijd rem ik af door beide lijnen naar beneden te
drukken. Het scherm remt af en ik stap er als volleert parapentevlieger
onderdoor om het achter me neer te laten. Met een "Yes!" die waarschijnlijk
niemand gehoord heeft, maak ik van het bosje kluwen een zogenaamd
fieldpack. Op deze manier kun je, met scherm en al, aangekoppeld terug
naar de startplaats. Daar leg je alles weer goed en ontkoppel je weer. Ik ben
alleen, dus even uitrusten is het motto. Met zijn tweeën zou je maat nu aan
de beurt geweest zijn. Ik maak een tweede start en overmoedig geworden
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kom ik natuurlijk niet ver. Vijf meter verder strand mijn poging. Cees helpt
me bij het goedleggen en leert me nog een trucje met de lijnen.
Daarna start ik nog een keer en kom weer tot de bosrand. Ik heb er een
goed gevoel over. Ik drink regelmatig van mijn limonade en merk dat dit
eigenlijk niet de drank is met dit soort evenementen. De instructeurs hebben
een heleboel diepgevroren flessen water bij zich. Ik ga zeker nog een aantal
keren de heuvel af: de vele hulp van de instructeurs absorberend. Zelfs de
snauwen van Nienke sla ik op en probeer ik te gebruiken. Volgens mij was
zij het, die het niet leuk vond dat onze caravan eerst leeg moest op de
tweede dag. Ze is er vast nog een beetje boos over. Na een paar uur was
ook zij ontdooid en bood ze me zelfs water aan. Het snauwen was er af.
Ochtendhumeur wellicht?
Tegen 12:00 uur wordt de wind wat harder. Ook is het niet meer voorspelbaar uit welke richting deze nu komt. Als je net je scherm opengevouwen
hebt komt hij weer uit een andere richting. Toch weet ik nog een vijftal keer
een goede start te maken. Rob schreeuwt in het rond dat er nog een half uur
geoefend kan worden en daarna zijn we weg. Tegen mij zegt hij dat het niet
meer hoeft. Hij is blijkbaar van mijn kwaliteiten overtuigd ;-)
Na toch nog een start ruim ik op. Het is ontzettend moeilijk om de
sprinkhanen niet in je scherm te begraven. Toch ben ik bang dat er nog een
tussen zit. Dat hebben ze liever niet want die dingen vreten dwars door je
scherm heen zegt men. Voor die ene was ik het toch niet meer van plan om
alles er uit te halen. Dan springen er weer twintig bij.
Ik kijk nog even naar de anderen hoe ver zij zijn met vliegeren. Een aantal
hebben het door en ook zij lopen lekker met het scherm boven zich.
Sommigen hebben aanzienlijk meer moeilijkheden. De wind gaat met hen
aan de haal en draait hun scherm in allerlei bochten.
Om 13:00 uur heeft iedereen ingepakt en gaan we richting de bussen. Een
bus wordt bovenop volgeladen en bij de andere gaan de schermen er in. We
zitten nog even in de schaduw en wisselen indrukken uit. Sommigen nemen
nog een ijsje, daarna stappen we in. De Nederlandse gastvrouw komt
aanlopen en verteld door het open raam dat er nog afgerekend dient te
worden. “Twee koffie en een Orangina”, klinkt het met sterk Gronings
accent. Cees betaalt de koffie en een jongen de limonade.
Daarna vertrekken we. Ergens onderweg in een dorpje kun je pinnen. Een
aantal neemt de kans voor lief en stort zich op de pinautomaat. Gelukkig
was de supermarkt niet open; het wachten zou nog langer geduurd hebben,
in die bloedhete bus. Uiteindelijk zou het 14:15 uur zijn, als we terug op de
camping arriveren.
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Wespennest
Ik word begroet door de kinderen die me melden dat het water koud is en
dat mama beloofd heeft dat we met een bootje het meer op gaan. Op de
achtergrond wordt men gesommeerd de schermen in de bus te leggen dus
ik verdeel mijn aandacht over de schermen en over de kinderen. "Morgen
om 7:00 uur" hoor ik in de verte zeggen als herinnering.
Ik vertel Bianca wat ik meegemaakt heb en zij vertelt mij wat zij die middag
gedaan heeft. Belangrijkste van het hele verhaal is dat er een wespennest in
aanbouw is in het dakluik van de slaapkamer. Ik neem een kijkje en zie
inderdaad een klein nest. Twee wespen zitten er op. Ik moest toch nog
startgeld betalen en loop naar Cees om te vertellen wat de vondst van de
dag is. Hij geeft mij een spuitbus en ik ga terug om de boel te verlammen.
Later ruim ik het nest wel op.
We gaan naar beneden om te zwemmen. De kinderen willen laten zien dat
ze hun diploma hebben en paraderen stoer met hun surfplankje langs het

water. Zelf vind ik het veel te koud maar ik wil ze nog wel uitleggen hoe er
gesnorkeld moet worden. Het water is te vies om wat te zien maar de
fantasie van de kids slaat op hol en samen zien ze de mooiste dingen. Ik
spoor ze aan om de flippers aan te trekken maar nat worden deze niet.
Ze hebben hier duidelijk geen zin in.
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Na een uurtje gaan we naar de bootverhuur en kijken voor een bootje. Het
duurt even voordat we kunnen kiezen uit een waterfiets of een elektrische
boot. We nemen de laatste. 25 euro per uur is een fors bedrag maar ik wil
vanaf het meer nog wat foto's maken.
Om en om sturen de kinderen en ik. In het begin is het uiteraard moeilijk
maar op een gegeven moment lukt het ons alle drie om rechtuit te varen. We
gaan richting de brug en daarna weer terug. Een uur later leveren we de
boot weer in. In het reserveringsbureau hangen allerlei posters over
kajakken en raften. De mooie, maar o zo domme dame probeert in
gebrekkig Engels uit te leggen wat nu de bedoeling is. Vier telefoontjes
moeten er gepleegd
worden voordat ze weet
wat er kan en wat het kost.
We besluiten om
woensdag te gaan
kajakken. Dit vinden de
kinderen leuk. Een
afspraak bij het meer wordt
gemaakt.
Eenmaal weer boven is het
al 18:00 uur. Bianca vindt
het maar niks met al die
wespen en nesten. Als een
verkenner uit het leger
besluip ik de caravan. Ik
verneem in de slaapkamer dat de vijand er nog steeds zit. Met een
sarcastisch lachje breng ik rapport uit. Bianca zweet het uit bij de gedachte
om op die manier te moeten gaan slapen. Ik ga naar Cees. Hij heeft alle
spullen en ik vraag of hij een handschoen heeft of iets dergelijks. Er wordt
even gezocht maar men vindt niks. Gewapend met de nu bekende spuitbus
volg ik hem naar onze stek. Hij betreedt de caravan minder behoedzaam. Hij
bespuit de ene wesp die nu aanwezig is. Deze valt beneveld naar beneden.
Hij opent het dakluik en slaat met de bus als een geoefende honkballer het
kleine nest naar buiten. Snel sluit hij
het luik weer. Hij zoekt nog even naar
de wesp maar laat het daarna aan mij
over. Zonder dat ik dankjewel kan
zeggen staat hij alweer buiten. Ik
vermoed dat de wesp in één van de
tassen moet zitten en gooi ze alle twee
naar buiten. We pakken de eerste uit
en meteen vinden we hem. Essentieel,
want Bianca gaat niet eerder slapen
voordat de vijand geruimd is.
Ik probeer nog een grapje over een
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tweede maar mijn glimlach verraadt dat het niet waar is. Achter de caravan
ga ik met mijn camera in de weer. Ik wil niks missen en lokaliseer de vijand
tussen het dakluik en de zonwering. Geholpen door Perry kan ik met wat
takken de zonwering
optillen en het nest
zijn tweede zwieper
van die dag
verkopen. Als de
hele familie het nest
grondig heeft
bekeken, kunnen we
deze zaak met rust
laten.
Als avondmaal
nuttigen we de
stokbroden. De
kinderen spelen nog
wat. Perry wordt
door de vader van
Roland in een zitje
aan de schommel gehangen. Nadat ook Ronny heeft kunnen relaxen wordt
het donker en gaan we naar binnen. Samen kijken we naar de foto's en de
kinderen maken er ook nog een paar. Uiteindelijk is het dan 22:30 uur
voordat ik de laptop uitzet. Een mooie dag met weer mooie indrukken..
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09-07-2002

Dag 5

De eerste vlucht

Klauteren
Deze morgen wat vroeger opgestaan dan gisteren. Om 6:00 uur wakker en
7:00 uur vertrekken. De zon komt er nog niet echt door maar dat is
begrijpelijk. Na een ontbijt met een beetje zuur brood, trek ik de schoenen
aan en begeef me naar de tent van Cees en Iene. Een aantal mensen staat
daar reeds te wachten. De schermen worden weer uit de bus gehaald en op
het dak gelegd. Elke keer als ik er één op hijs roep ik de naam. Toch is niet
iedereen aanwezig, dus moeten even later weer alle namen opgelezen
worden. Als eindelijk alles op en in de bus zit vertrekken we.
Onderweg naar dezelfde camping als gisteren; is de spanning weer een
beetje terug. Sommigen praten nog wel wat, maar echt veel wordt er niet
gezegd. Als de start vanaf de 5-meter-helling goed gaat mogen we de 50
meter proberen. Volgens de kenners is de tweede dag het zwaarste. Bepakt
met zonnebrand en een fles diepgevroren water, heb ik het beter voor elkaar
als gisteren want toen verbrandde ik mijn nek. Ook de limonade was niet
zo'n succes. Bij elke slok krijg je meer dorst. Na een rit van drie kwartier,
gaan we niet links de camping op, maar bij de receptie rechts de heuvel op.
Langs een verzameling huisjes, komen we uiteindelijk bij een helling met
een boerderijtje. De boer wacht ons al op. Het is 7:55 uur. De bussen
worden weer uitgeladen, vandaag heeft ieder zijn of haar scherm nodig. De
twee hulpinstructrices pakken elk een windvaandel, waardoor ze meteen tot
vaandeldraagsters gedoopt worden.
Achter het boerderijtje ligt een heuvel. Truus plant halverwege het vlakke
gedeelte een vaandel. Nienke loopt naar een pad, een meter of vijf hoger op
de berg. Wij klimmen met zijn allen daarheen en wachten netjes in een rij tot
Cees en Rob besproken hebben wat er gaat gebeuren. Nienke is verder
geklommen met het vaandel. Op
dat moment vind ik het vreemd dat
ze zo hoog gaat. En ze blijft
klauteren tegen de steile helling.
Dan komt Rob voor de groep staan
en zegt dat we hier gaan
uitpakken. Als het goed gaat mag
je van bovenaf proberen en wijst
tegelijkertijd naar boven. Iedereen
kijkt omhoog en ziet Nienke en
Cees naar boven klimmen. Hij wijst
naar Paul en mij en zegt dat wij nu
al naar boven mogen.
Blijkbaar toch overtuigd van ons
kunnen denk ik, als ik mijn scherm
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weer op mijn rug hijs. Nu snap ik ook waarom Nienke zover omhoog gaat. Ik
probeer Paul te volgen naar boven maar tegen zijn conditie is niets
opgewassen. Het duurt dan ook even voordat ik de klim van vijftig meter
volbracht heb. Tien minuten heb ik er over gedaan. "Nooit meer", heeft ooit
iemand tegen Cees gezegd en diezelfde gedachte ging nu ook even door
mijn hoofd. Maar ik zet door. Deze dag voorbij en dan wordt het alleen maar
gemakkelijker. Een
soort eerste bivak
zoals in mijn
diensttijd. Alleen
toen was het tien
graden onder nul.
Paul is al
enthousiast aan het
uitpakken. Ik rol ook
mijn witgele scherm
open. Paul is als
eerste klaar en al
gauw staat hij
gereed voor de
start. Beneden zijn
de eerste mensen
al aan het zweven. Over de radio, die ik net aangezet heb, hoor ik Rob de
andere cursisten aanmoedigen c.q. vermanend toespreken. Nienke helpt me
met het controleren van de uitrusting. Ze is haar ochtendhumeur kwijt en is
erg aardig. Ze heeft het blijkbaar naar haar zin, net als Cees die een apart
soort rust uitstraalt. Ze legt me uit wat de vijf controlepunten zijn. Deze zijn
erg belangrijk. Nadat ze ze alle vijf heeft verteld, moet ik ze nog een keer
opnoemen. Ze benadrukt hoe belangrijk het is iets alleen te doen. Kun je
alleen jezelf iets verwijten. Ze heeft gelijk. Één voor één dreun ik de
controlepunten op, af en toe gecorrigeerd door mijn tijdelijke "privéinstructrice". Cees roept naar Rob over de radio. Paul staat klaar om te
vertrekken. Rob noemt nog een aantal namen van mensen die ook omhoog
kunnen. Dan mag Paul vertrekken. Na een mooie gracieuze start glijdt hij
naar beneden. Rob begeleidt de vlucht. Hij laat Paul eerst een bocht naar
rechts maken waarna hij weer helemaal linksom op de landingsplaats
aankomt. Een perfect lopende landing complementeert het geheel. Ik krijg er
een goed gevoel van. Ik zet mijn camera, die ik nu wel bij heb, op filmen en
geef hem aan Nienke. Ik kijk naar beneden. “Durf ik het wel aan?”vraag ik
me hardop af. ”Tuurlijk wel”, stelt Nienke me gerust. Cees valt haar bij. Eerst
nog één van beneden er tussendoor en daarna kan ik.
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Verdoofd
De spanning stijgt. Ik kijk nog een keer naar beneden, hoewel je vanaf hier
niet de hele heuvel kan zien. Cees geeft het sein en ik zet het op een lopen.
Dan opeens hoor ik Cees iets roepen en kijk achter me. Ik ben vergeten een
rukje aan het scherm te geven en mijn armen achterlangs omhoog te
houden. Daardoor sleept het scherm achter me aan. Ik stop met lopen. Ik
aanschouw de ravage. Binnenin baal ik als een stekker. Door de spanning
ben ik een en ander vergeten. De touwtjes zitten aan één kant in een
struikje. Cees bevrijdt me terwijl ik een fieldpack maak. Ik leg het scherm
weer uit, maar nu op de plek waar Paul net lag. Cees en Nienke helpen me,
zodat ik zo snel mogelijk weer kan starten. Dan verschijnt daar het hoofd
van Paul weer. Zijn conditie is blijkbaar opperbest. Rob geeft aan Cees door
dat ik weer kan starten. Ik controleer wederom de vijf punten die ik eerder
die dag geleerd heb. Het is windstil. Ik geef nu wel een ruk aan het scherm.
Nienke filmt het hele gebeuren. Nu komt het scherm wel boven me en met
een laatste controleblik schuin naar boven zet ik het op een lopen. Het
scherm tilt me van de grond en ik ben vertrokken. Ik maak een bocht naar
rechts zoals Cees me verteld had. De wind maakt een akelig lawaai op de
rand van de helm. De aanwijzingen van Rob hoor ik op dat moment niet. Ik
maak dan een bocht naar links en hoor nu de stem van Rob wel. Hij vraagt
zich vertwijfeld af of ik hem wel hoor. Ik kan niks terug zeggen. Als verdoofd
suis ik door de lucht. Hij schreeuwt dat ik beide lijnen moet aantrekken om af
te remmen. Ik reageer er niet op. Als aangeboren besluit ik uit mezelf om te
gaan landen. Tijd om van deze vlucht te genieten is er niet. Ik trek aan beide
lijnen maar vergeet om te lopen. Daardoor land ik op mijn kont met mijn
benen vooruit. Door de abrupte stop van mijn lichaam valt het scherm over
mij heen. De adrenaline verlaat mijn lichaam en ik word weer wakker.
Opeens hoor ik weer elk woord wat Rob zegt. Hij is hier niet blij mee, dat
begrijp ik.
Voor de zoveelste keer deze week maak ik een fieldpack. Valt niet mee
omdat het scherm over mij heen is gevallen. Ik stap er overheen en maak de
lijnen weer in orde. Ik kijk nog even naar de andere mensen en daarna naar
de heuvel die ik nog moet beklimmen. Tien minuten duurt het eer ik weer
boven ben. Het water vloeit rijkelijk. Ik deel de ijswaterfles met anderen die
ook dezelfde klim gemaakt hebben. Voor een tweede keer gaat Paul weg en
wederom is het een geweldige start. Anderen staan nu ook klaar en ik moet
wachten met neerleggen. Erg is dat niet, ik grijp elke minuut aan om te
vliegen maar even rusten kan ook geen kwaad. Ik help anderen met starten.
Daarna ben ik weer aan de beurt en kan voor de derde keer starten. Nienke
laat me weer datzelfde ‘vijfpuntendingetje’opnoemen. “Uit het hoofd moet
dat”, vertelt ze. Ik controleer alles. Dan zegt Cees dat ik weer klaar sta. Ik
kan vertrekken. Ik trek veel te heftig aan het scherm, maar het komt toch
boven me. Ik vertrek en in een mooie glijvlucht gaat het nu 'downhill'. Rob
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praat me als een ervaren verkeersleider naar beneden. Ik doe nu wel wat hij
zegt. Met mijn hoofd schuin in de wind om de ruis te ontwijken, voer ik elk
commando als een marionet uit. Volgens Rob zijn wij ook marionetten. Wij
beleven de vlucht die zij daar beneden bedenken. Zij weten immers wat wel
en niet kan.
Hij laat me eerst een draai naar rechts maken en daarna met een halve
boog 180 graden links over het veld landen. Tegen de wind in, zoals boven
afgesproken. In sneltreinvaart komt het gras dichterbij. 'Remmen' hoor ik
over de radio; gehoorzaam trek ik beide stuurlijnen volledig naar beneden.
Weer weiger ik te rennen op het moment dat het gezegd wordt. Eigenlijk wil
ik blessures vermijden.

Ik ben tevreden. Rob vraagt hoe het met me gaat. Al liggend steek ik een
duim omhoog ten teken dat alles oké is. 'Vergeten te lopen' was ook zijn
conclusie. Ik baal een beetje omdat ik alles goed wil doen. Misschien
splitsen ze later de goede van de minder goede en bij die laatste wil ik niet
zijn. Ik maak wederom een fieldpack en klauter weer omhoog. Dit is de
laatste, houd ik me voor. Het is nu al 10:00 uur. Boven staan nog heel veel
mensen en er was gezegd dat je niet meer dan drie vluchten kunt maken als
alles goed gaat. Daarna zal het weer het wel verpesten. Door de lijnen
zolang vast te houden krijg je, al klauterend, kramp in je armen. Als je de
lijnen loslaat blijft het scherm achter de struiken haken. Ook nu ik het stevig
vasthoud lukt het me niet alle takken te ontwijken. Halverwege de heuvel kijk
ik, al uitrustende, naar andere mensen. Om er nog wat van te leren, maak ik
mezelf wijs. Tegelijkertijd handig dat je dan ook op adem kunt komen.
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Boven staan nog
mensen die nog
voor de eerste keer
moeten starten.
Paul is druk bezig
mensen startklaar
te maken, ik besluit
hetzelfde te doen.
Als ik echter een
jongen geholpen
heb, grijpt de wind
goed onder zijn
scherm. Hij loopt
nog even, maar
dan slaat zijn
scherm over hem
heen.
Z’n fout kan ik mij niet herinneren, maar ik denk dat hij de a-lijnen niet
losgelaten heeft. Zijn scherm en lijnen zitten in de enorme strook met
struiken, onderaan de startplaats. Sarcastisch pak ik
voor de zoveelste keer de camera en maak een foto
van hem terwijl hij nog terneergeslagen op de grond
ligt. Hij lacht als een boer met kiespijn. Begrijpelijk, ik
zou ook enorm balen. Ik help hem met het bevrijden
van de lijnen. Eenmaal aan de enorme klus
begonnen voel ik enkele regendruppels. Ik kijk
omhoog en zie daar zeer donkere wolken.
Wie naar boven geklommen is wil ook de vreugde
van de vlucht. Ik vrees het ergste. Als door een bij
gestoken, jaagt Cees de mensen op. Eerst de
mensen zonder een 50-metervlucht, gevolgd door
de mensen die er wel al een gemaakt hebben.
Ik ruim mijn scherm weer op, aangezien starten voor mij niet meer gaat. Ook
de mensen die ik daarna help klaarleggen krijgen het slechte nieuws te
horen dat ze niet meer mogen. Hagel en regen wisselen elkaar af. Snel
worden de overige schermen ingepakt, al dan niet volgens het boekje. Een
nat scherm is wel het laatste wat je wilt. Ik help anderen en als iedereen zijn
of haar scherm heeft opgeruimd, doe ik de rugzak om en begin stevig
klagend aan de afdaling. Met mij nog anderen die balend naar beneden
moeten.
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Het is uitkijken waar je
loopt. De kans op
blessures is groot,
aangezien je haast hebt
en door de regen wat
minder ziet. Ook is de
dalende kracht van
invloed. De eersten zijn
al in de schuur van de
boer gekropen,
wachtend tot de regen
ophoudt. Terwijl ik een
foto neem van de
wachtende mensen
komt Roland aanrijden.
Zijn blauwgrijze Volvo wordt door iedereen bewonderd. Er wordt nog even
afgesproken wat nu de bedoeling is. Gea en Eddy hebben het nog niet in de
vingers en moeten nog op het niveau van de rest komen. Om dat voor
elkaar te krijgen gaan ze vanmiddag of anders morgenvroeg met Rob of
Roland extra oefenen. De rest krijgt deze middag de theorie bij dit brevet.
Zodra het droog is gaan we weer de bus in; terug naar de camping.
In de bus hoor ik dat er toch nog mensen boven stonden die niet gevlogen
hebben. Deze mogen morgen zonder de 50-meterervaring de grote berg af.
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De schommel
Terug op de camping wordt er gegeten en om 13:00 uur is iedereen weer
paraat. Rob legt uit over de vijfpunten-check en het U-circuit dat men in
Nederland vliegt. Hier vliegt men een S-circuit omdat de omstandigheden
daar naar zijn. Daarna wordt nog een en ander uitgelegd over thermiek en
wind en hoeken die gevlogen kunnen worden. Daarna moet iedereen één
voor één zijn harnas aan de schommel hangen waar Perry eerder die week
lekker in bungelde. Hier wordt gekeken of alles lekker zit. Ook even testen of
je lekker in het zitje kan komen. Daarna moeten de nodige bochten
uitgeprobeerd worden. De bedoeling is dat je niet alleen de stuurlijnen
gebruikt: je stuurt in eerste instantie door je gewicht te verplaatsen.

Dat doe je door je benen over elkaar heen te slaan. Uiteindelijk komt
iedereen aan bod. Marco en Nienke begeleiden het geheel. Ogenschijnlijk
staat Marco staat daar levend te verbranden in de felle zon, maar hij schijnt
er tegen bestand te zijn. Ronny heb ik de opdracht gegeven om alle rare
gezichten te fotograferen. Buurman Marcel doet zijn best. Hij heeft er vast
op gestudeerd. Als voorlaatste ben ik aan de beurt. Bianca filmt het een en
ander. Daarna worden nog wat zitjes geprobeerd en geruild. Uiteindelijk is
het bijna 15:00 uur voordat we er mee klaar zijn.
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Parc National
Nu we de rest van de middag vrij hebben besluiten we om het nationale park
te bezoeken. Dit op aangeven van de zwager van Roland. Even over vieren
hebben we getankt in Barcelonette en gaan de bergen in. We komen al
direct voor de keuze te staan. Beginnen we linksom via Col de la Cayolle of
rechtsom over Col d'Allos. We nemen de eerste en na een paar minuten
rijden komen we al bij een prachtig stroompje met uitzicht op de bergen
achter Barcelonette.

Mooie momenten wisselen elkaar in snel tempo af. Een leuk dorpje vol met
bloemen in de prachtige Franse zomerzon. Ik maak een enorm aantal foto's.
Zo rijden we over de bergen, de ene plek nog mooier dan de andere. Bianca
vindt alles ook even prachtig. Even later besluiten we van stuur te wisselen
aangezien ik al de foto's maak. Bianca rijdt nu; we gaan richting de
afgesproken bergpas. Om 18:30 uur vindt Bianca dat het niet opschiet. We
zijn al meer dan twee uur onderweg en nog steeds niet op de helft. We gaan
niet terug maar zullen de tocht inkorten. We nemen al vanaf Col des
Champs de weg terug.
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Onderweg ontdekken we nog
een mini-meertje
en twee schaapherders.
Ze hebben ook
geiten bij zich
maar toch
noemen wij ze
niet anders.
Rond 19:00 uur
belanden we dan
in het Italiaanse
gedeelte van het
nationale park.
Het is er duidelijk
hoger, 2326
meter en veel
kouder. Sneeuw zien we wel maar we hebben geen tijd om er van te
genieten. Ook eten laat ons even koud terwijl we er wel de gelegenheid voor
krijgen. Het doel is nu zo snel mogelijk weer uit de bergen te komen voordat
het donker wordt. We spreken ook af om alleen maar te stoppen als het echt
de moeite waard is.
Bianca tuft flink door. In Etraunes kunnen we sneller omdat het daar vlakker
is. St-Martin is het punt om de Col des Champs te bestijgen. Het staat slecht
aangegeven maar eenmaal de weg ingeslagen staat er een bord. We sjezen
over de pas geasfalteerde weg omhoog. Zo mooi was de weg nog nergens.
Zelfs hoog op de berg. Na deze Col komen we in wat onherbergzamer
gebied. We stoppen nu steeds minder voor foto's. Dat zou echt te lang gaan
duren. Het is bijna 20:00 uur. We zijn nu over
de helft. Nu is het richting Colmars via Ratery.
De weg daarheen is nu steeds smaller aan
het worden en af en toe zitten er van die grote
goten in voor waterafvoer. De auto maakt een
sprong als je er te snel doorheen gaat. De
zon zit laag en belemmert Bianca het zicht
om ze allemaal te zien. Af en toe worden we
ruw door elkaar geschud.
Op weg naar beneden komen we nog
mensen tegen die net als wij trachten de
bergen uit te komen. Veel plaats om elkaar te
passeren is er niet. Gelukkig komen we
verder niet veel verkeer tegen. Gek genoeg
beklimt een wandelaar nog de berg;
waarheen is ons onduidelijk.
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Om 20:10 uur komen we aan in Colmars. Bij binnenkomst worden we
aangenaam verrast door een enorm mooi fort. Tijd om dit te verkennen is er
niet. We gaan rechtsaf naar La Foux. Het skiparadijs is bezaaid met hotels
en restaurants. Daar gaan we richting Col d'Allos. De kinderen zijn het nu
wel erg beu. Het getreuzel van het eerste uur is nu vervangen door het flinke
tempo van de laatste. Boven op de col moet de jongste overgeven. We
hadden dit al voorzien, maar dan voor de oudste. Het bochtige parcours is
niets voor de jonge maagjes. Zeker niet als je niet naar buiten kijkt.
Na een enorme slingerweg met ‘aftelpaaltjes’, komen we een uur later aan in
Barcelonette. Het is net 21:00 uur geweest en we zijn benieuwd of er nog
iets te eten is. Bij binnenkomst staat er nog een pizzabus op het pleintje,
waar we eerder oude mannen hebben zien jeu de boulen. We stellen geen
vragen en
nemen een
grote met
kaas. De
man begint
er aan,
maar is al
gauw
afgeleid
door één
van de
buurtbewoners.
Al pratende
wordt,
weliswaar
vertraagd,
onze pizza
bereid. De
man weet
niets van ons probleem dat je na 22:00 uur niet meer over de camping mag
rijden. Uiteindelijk is hij klaar en scheur ik richting de camping. Na enig
oponthoud door een vrachtwagen, een bestelbus en nog een kleine
Berlingo, komen we precies om 22:00 uur aan op de camping. Tegen de
regels in rijd ik alsnog naar boven. Een slapend kind naar boven sjouwen is
ook niet alles. Naar boven rijdend komen we nog een auto tegen. We
kruipen snel in onze caravan, zodat we van de nog net niet koude pizza
kunnen genieten.
Slechts 115 kilometer in vijf uur. Wat hadden wij ons in deze rit vergist. Ik
stel het douchen tot de volgende morgen uit en ga lekker slapen. De
kinderen zijn me al voor gegaan.
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10-07-2002

Dag 6

Het echte werk

Valse start
Het is net 7:00 uur geweest als
Bianca opstaat om koffie te zetten.
Het is onbewolkt.
Niet zo gunstig als je vandaag je
eerste vlucht gaat maken. Om 8:00
uur is iedereen bij de bus en al
sneller dan op de eerdere dagen
worden de rugzakken uit de auto
gehaald en op het dak gehesen. We
rijden weer richting Montclar. Iedereen; behalve Gea en Eddy. Ze moesten
nog een bijlesje nemen en men verwacht dat ze zich daarna bij ons
aansluiten. We stoppen na twintig minuten langs de weg bij het landingsveld
en stappen uit. Het is een veldje van een aantal vliegscholen samen. In het
veld staat een groot roodwit vaandel welke we al vaker gepasseerd hebben.
Als iedereen er is verteld Rob wat hier de bedoeling is. Hij wijst ons het
huisje met het rode dak waar zoveel aantrekkingskracht op rust. Vorige
week is er nog iemand tegenaan gevlogen. Verder wijst hij ons het huis met
het witte dak. De mensen die hier wonen vinden het maar niks dat wij er
overheen vliegen.
Eenmaal ingestapt scheuren we
langs het skiparadijs, omhoog de
berg op. Op de Col Bas worden de
weggetjes steeds smaller en steiler.
De busjes komen er echter
gemakkelijk tegenop. Boven staat
een klein SOS huisje, waar we er al
zoveel van gezien hebben. Ook is
daar het keerpunt van een
stoeltjeslift. Het is nevelig. Er dreigt
regen. Een boer rijdt op zijn brommer rond, achtervolgd door zijn hond. Een
aparte manier van de hond uitlaten. We
nemen allemaal onze rugzak en dalen af naar
de startplaats. Nog voordat we er zijn komt de
boer naar Marco toe en mompelt iets over niet
kunnen starten en een losgeslagen koe.
Marco kijkt onbegrijpend. Lachend zien we het
aan. Een stukje stof aan een boom, dat er
uitziet als een uil, wappert hard in de wind.
Cees kijkt bedenkelijk omhoog. Dit weer
kunnen wij als beginners eigenlijk niet
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gebruiken. Druk overleggend met Rob blazen ze het af. Een groep die voor
Brevet 2 bezig is komt ook aan. Ze hebben het gezellig zo te zien. Ze gaan
zitten en wachten op betere tijden.
De boer heeft de grootste moeite om de koe weer achter de schrikdraad te
krijgen. Met in zijn handen een zware hamer lukt het dan toch. Hij repareert
de draad.
Cees doet de gevreesde mededeling. Iedereen baalt ervan. We willen onze
vlucht maken. Cees laat ons een en ander zien voordat we weer weggaan.
En weer verlaten we lopend de helling, echter nu naar boven. Wederom
afzien. Nadat de zakken weer op het dak liggen gaat het regenen. Dan maar
alle zakken in de bus. Paul, die op één van de bussen staat, geeft ze weer
aan. Allemaal werk voor niks. Met al die mensen in de bus is het een beetje
krap maar het is beter voor de schermen dat ze droog blijven.
Na de reis naar
beneden besluit
Cees naar zijn
toekomstige
woning te gaan.
Roland is bezig
met de bouw van
een hotel. De
aangeboden
rondleiding willen
we wel. Roland is
er zelf ook. Hij
vertelt
waarschijnlijk voor
de duizendste
keer over de
ruwbouw, de
indeling, de filosofie en de kleine onenigheid met de buurman. Hij heeft er de
grootste schik in. Cees en Iene gaan helemaal bovenin wonen, als
beheerders van het geheel. De ruwbouw, die door een aannemer is
neergezet, wordt door Roland en zijn vader verder afgebouwd. Later blijkt
dat ook Cees de nodige uren er in heeft zitten. We genieten van het mooie
uitzicht over het dal en bekijken vol bewondering de toekomstige startplaats
die met veel fantasie te bedenken is. Er is zelfs een podium voor een
bandje. 'U2' grapt Cees. Later zal Roland vertellen dat dit echt de bedoeling
is. “Een beetje krap voor een band met 20 gitaren en drie drumstellen”, merk
ik op. Hij laat zich niet uit het veld slaan en maakt het hele verhaal,
drukgebarend, geloofwaardig. Ik slik het als zoete koek. Roland is er vol van
en is echt overtuigd.
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Eenmaal beneden op de camping wordt verteld dat we om 14:00 uur moeten
checken of we die middag nog gaan. Bianca en de kinderen zijn er nog niet
maar zodra ik koffie gezet heb komen ze eraan. We hadden voor die middag
een kajaktocht gepland. Dat wordt nog spannend.
Nog voor de afgesproken tijd komt Rob met zijn grote groene Unimog
toeterend aanrijden. Het dal is bedekt met wolken, ideaal vliegweer voor
beginners. In snel tempo worden de rugzakken op de bekende manier op
het dak gehesen. Van alle kanten komen de mensen aangelopen. Exact
14:00 uur vertrekken we. Bianca besluit om ook mee te gaan naar de
landingsplek. Ze neemt de buurvrouw en haar hond mee. We rijden nu in
één keer door naar de stoeltjeslift. In de bus wordt het geld alvast geïnd
zodat er in één keer ingestapt kan worden.
Echter, zodra we daar voor de lift staan doet de liftbediende erg Frans. Om

voor ons nog onduidelijke redenen gaat de lift steevast met lege stoeltjes
weg. We krijgen allemaal een genummerd kaartje van Cees. Hij vertelt dat
we op een bepaald nummer moeten wachten voordat we omhoog kunnen.
"Je moet dit ook niet willen begrijpen", zegt Job die vaker met Franse bijltjes
heeft gehakt. En jawel. Tien minuten later komt er een transportkarretje naar
beneden met daarop een bos zwartgele markeerstokken. De lift wordt stil
gezet en de stokken worden er afgehaald. Dit had gemakkelijk in vol bedrijf
gekund maar het blijven Fransen. Daarna wordt nog even gewacht tot
stoeltje nummer één er is en we kunnen beginnen. Onbegrijpende stappen
we één voor één in. We genieten met volle teugen van het parcours en de
vergezichten. Ik kan helaas geen foto's maken aangezien Bianca de camera
heeft. Ze wil van mijn eerste vlucht een filmpje hebben. Slechts één keer
wordt er nog gestopt; om te bellen blijkt later.
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1800 meter en hoger
Boven aangekomen worden we door een vriendelijke heer geholpen met
uitstappen. Met een “Merci”swing ik eruit en ga achter de anderen aan naar
de startplaats. Cees staat al driftig aanwijzingen te geven aan mensen die
hun spullen uitpakken. Ik wacht geduldig af tot ik aan de beurt ben. Het
‘oortje’dat ik bij Iene gekocht heb zit in de radio geplugd. Ik hoor bijna alles
wat Cees en Rob vertellen over de radio en begrijp dat ik ook zo weg kan. Ik
maak mijn spullen in orde en weer dreunt dat ‘vijfpuntending’door mijn
hoofd. Cees controleert nog eenmaal mijn spullen en geeft het sein dat ik
kan gaan. Ik trek wederom te heftig aan mijn scherm en deze staat in één
ruk boven me. Toch weet ik nog goed weg te komen door het op een lopen
te zetten. Ik duik naar voren en ben los van de grond. Cees benadrukt nog
even mijn fout en zegt dat ik nu kan gaan zitten. Ik hoor ook dat hij mijn
naam aan Rob doorgeeft inclusief de naam en kleur van mijn scherm. Het
duo is heel goed op elkaar ingespeeld. Elk woord hoeft maar half
uitgesproken te worden om elkaar te begrijpen. Ik geniet, in tegenstelling tot
wat men vertelde, wel van het uitzicht. Ik volg Janja die net voor me weg is
gegaan. Eenmaal hoog boven de bomen zwaai ik in één keer met mijn kont
in het harnas. Ik zit nu achterovergeleund in het stoeltje.
Rob heeft nu drie man om binnen te loodsen. Hij heeft het druk. Af en toe
komt er dan ook nog één van de Fransen langs die ook het mooie vliegweer
gezien hebben. De adrenaline giert door mijn lijf, het uitzicht is prachtig. Ik
denk even na over hoe ik foto's zou kunnen maken als ik de camera bij me
had. Echter, dat ding laten vallen zou zonde zijn. Hoe vreemd het ook klinkt
denk ik onwillekeurig terug aan een Donald Duck figuurtje dat niet zo goed
kan landen. Vastberaden om niet, net als gisteren, de 'Turbo' uit te hangen
zet ik die gedachte weer van me af. Ik word regelmatig met aanwijzingen
bestookt. Ik maak die eerste vlucht een paar bochten naar links en naar
rechts. Af en toe één van 180 graden. Ik scheer niet al te hoog over de
bomen en de huisjes met de witte en rode daken. Dan is het tijd om te
landen. Ik kom uit mijn zitje en maak me klaar voor de eindfase, zoals dat
heet. Ik zie een hoop mensen staan maar herken er niemand van. Ik doe
ook geen moeite want ik probeer zo goed mogelijk te landen. Midden op het
veld trek ik op aanwijzing van Rob aan beide stuurlijnen en sta prachtig stil.
Ik doe nog een paar stappen onder mijn scherm vandaan en deze valt netjes
achter me. Prachtig! "Yes" schreeuw ik het uit, de spanning ontladend. Het is
15:47 uur. De kinderen komen naar me toe rennen. Ze vinden het prachtig.
Bianca wil nog niet dat ik opruim en maakt nog even een foto. Daarna kust
ze me ten teken van een gefeliciteerd. Ze is ook blij. Al dat geregel was hier
om te doen geweest. Ik ben haar er dankbaar voor.
Ik zie echter andere mensen aankomen, dus koppel snel af en geholpen
door de jongens vouw ik het scherm netjes op. Halverwege spreekt Rob me
vermanend toe dat dit niet de bedoeling is. In een fieldpack naar de zijkant
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wel. Ik verontschuldig me een paar keer, omdat ik hem niet tegen me wil
hebben. Ik wist het ook niet, hoewel het achteraf logisch klinkt.

Ik zorg er voor dat we snel weg kunnen. Het is de bedoeling dat we twee
keer gaan maar ik was niet van plan naar de lift te gaan lopen. Ik help Janja
nog even met inpakken en stel voor dat ze meerijdt, anders haalt ze de lift
ook niet meer. Het zou toch een flinke wandeling zijn naar de lift. Het is
16:00 uur en de lift sluit om half vijf. Fransen zijn niet te begrijpen op dit
gebied. Bianca scheurt weg zodra we allemaal zitten. Eenmaal aangekomen
staan daar nog degenen die als eerste gevlogen hebben. Weer één of ander
protocol. Zodra we in de rij aansluiten en onze ervaringen delen met de
mensen die er al staan, kunnen we instappen. Nu heb ik wel mijn camera bij
en bekijk eerst de laatste filmpjes die gemaakt zijn. Ook wis ik de foto's van
deze ochtend omdat Bianca dit vergeten was. Nu kunnen er weer genoeg
op. Ik maak nog een paar mooie foto's van de omgeving.
Eenmaal boven zit daar iedereen op z’n kont. Het starten is gestaakt omdat
er in de tijd dat wij weer naar boven kwamen, een en ander gebeurd is.
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Eerst had Gea een ‘inklapper’en is
een tiental meters naar beneden
gezakt; de schrik op het lijf van Gea
en anderen. Ze is echter wel goed
geland maar wel frappant dat het nu
net haar moet overkomen. In de
ochtendsessie was alles goed
gegaan en ze zou hetzelfde niveau
als ons hebben. Gisteren lag het
dus aan de wind. Wat erger was,
een Fransman, ook Brevet 1 zou
later blijken, heeft te vroeg aan de
remlijnen getrokken en is in een
‘negatief’terechtgekomen. Ongeveer vijf meter boven de grond viel hij als
een zandzak naar beneden. Rob had het gezien en legt het nog een keer uit
aan Cees. Probleem is nu dat we wachten op een helikopter omdat de
ambulance beneden hem niet mee neemt. Een half uur later (!) komt dan
eindelijk de heli. Meer dan anderhalf uur heeft de man er gelegen. De man
wordt in de heli geladen en deze laat twee gendarmes achter. Er mag nog
altijd niet gestart worden.
Uiteindelijk besluiten Marco en Nienke wel te gaan vliegen maar ze zullen

niet landen op onze landingsplaats. Een teken aan de wand denk ik, omdat
zij ons toch moeten helpen met wegkomen. Na nog een half uur kunnen we
dan toch weg. Eerst de mensen die nog geen vlucht gemaakt hebben.
Terwijl zij in de lucht zijn komt de heli de twee gendarmes weer ophalen. Ik
help wederom een ieder om weg te komen in de hoop de aftocht te voet te
voorkomen. Ik wil vliegend naar beneden.
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De tweede ronde
Uiteindelijk lukt het me dan toch om te starten. Ik ga weer met een hevige
ruk aan de lijnen weg, blijkbaar kan ik dat nog niet goed voorkomen. Ik
schuif in mijn zitje en Cees meldt mijn aanwezigheid aan bij Rob.
Halverwege, als het even stil is, besluit ik mijn gedachten van de eerste
vlucht ten uitvoer te brengen. Ik pak mijn camera uit mijn rechterbroekzak en
maak snel drie foto's.

Ik denk alleen maar:'niet laten vallen'; de camera valt niet. Halverwege de
landingsplaats ga ik in één keer omhoog. De thermiek, waarover men had
verteld bij vertrek, slaat nu toe. Ik stijg voor mijn gevoel dertig meter maar
kan ook meer of minder geweest zijn. Ik ben alert. De theorie zegt dat
eenmaal de luchtbel in, men omhoog gaat. Eenmaal de luchtbel weer uit,
dan kom je koude lucht tegen die naar beneden gaat. De kans dat één kant
naar beneden klapt is aanwezig. Gespannen houd ik de lijnen ietsje
aangetrokken om meteen te voelen én te reageren. Er gebeurt echter niets.
Ik ben nu wel hoger dan de eerste vlucht en moet dit afbouwen. Rob laat me
continu rondjes vliegen. Het duurt lang voordat ik in de eindfase kom. Ik kom
uit mijn zitje en wederom land ik richting het meer. Ik vlieg echter harder en
hoger dan Rob kan inschatten. Op het bevel om te remmen reageer ik dan
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ook maar niet. Ik nader het einde van het veldje maar ik ga nog steeds te
hard. Ik besluit eigen initiatief te tonen en mijn stuurlijnen naar boven te
houden totdat de omheining onder me verdwenen is. Daarna ben ik dicht
genoeg bij de grond om te landen en rem nu wel door. Niet al te hard kom ik
in het moerassige grasveldje terecht. Op de vraag van Rob hoe het met me
gaat, steek ik mijn duim weer
omhoog. Terugpraten gaat niet.
Helaas kon ik weer niet lopen
waardoor ik voorover viel. Ik
maak snel een tevreden foto
van mezelf. De buurjongen en
mijn twee kids komen
aanlopen. Zij helpen mijn
scherm opvouwen. Voor de
tweede keer die dag krijg ik de
vermaning dat ik daar snel weg
moet zijn. De boer heeft niet
graag dat men zijn stukje land
als overloop van het landingsveld misbruikt. Ik begeef me
naar de verzamelplaats en al snel is iedereen binnen. Rob is wel blij dat ik
eigen initiatief toonde. Hij verontschuldigt zich dat hij mijn snelheid niet goed
ingeschat had. Ik vertel dat het niet erg is. Een hele dag in die hitte naar
boven kijken stelt je concentratie danig op de proef. Het is goed afgelopen.
Als iedereen beneden is blijkt Cees ook gestart te zijn. Er hoeft niet op hem
gewacht te worden. We stappen allemaal in. Rob rijdt. Eenmaal
aangekomen bij de camping zien we Marco en Nienke vliegen. Net voor de
camping is een landingsplaats en als men daar landt is het nog een aardige
wandeling naar boven. Ze zagen ons komen en besloten te landen. Ze zijn
erg lang in de lucht geweest en hebben zelfs een tussenlanding gemaakt.
Nienke land net achter de bomen, terwijl Marco netjes midden op het veld
landt. Als we uitgestapt zijn
komt ook Cees er aan. Hij
landt ook net achter de
bomen maar dan meer als
een lift. Zonder een stap te
zetten komt hij neer. Alleen
een klein stapje om zijn
scherm uit de bomen te
houden. In fieldpack komen
ze allemaal richting de bus.
We helpen ze met inpakken
terwijl ze zelf nog de
hoogtemeters e.d. checken.
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Eenmaal weer boven worden direct de foto's en filmpjes in de laptop
geladen zodat we een en ander direct weer kunnen herbeleven. Zo
vermaken we ons totdat de barbecue begint. Iedereen moet zijn eigen stoel,

bord en bestek mee nemen. Ik neem ook onze tafel mee. Ik hoef er slechts
vijf meter mee te sjouwen. Samen met de andere cursisten wordt er genoten
van de BBQ. Zo worden er worsten, karbonades, satés, forellen en
hamburgers gebakken. Er staan drie BBQ 's en er is drank genoeg. Samen
met Paul begin ik aan het bier. Uiteindelijk worden dan de vele stoere
verhalen verteld, ook het voorval van die Fransman wordt besproken. Na
twee worsten, een forel, een hamburger en zes biertjes wordt het
langzaamaan later en
frisser. Bianca heeft de
kinderen al op bed
gegooid. Ik neem de
stoelen mee en Bianca
het servies.
Om 23:30 uur gaan we
naar bed en vallen moe
maar voldaan in slaap;
buiten keuvelen anderen
nog lekker verder.
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11-07-2002

Dag 7

Onderuit

Noordenwind
Nadat de wekker is gegaan zet Bianca koffie voor mij. Ze zorgt goed voor
me, daarna gaat ze weer lekker slapen. Elke dag gaat ze weer terug het bed
in omdat de jongens toch niet eerder wakker worden. Zeker na de BBQ van
gisteravond,.
De lucht is strakblauw. Het ziet er niet goed uit. Dat ik dat ooit nog eens zou
zeggen in Zuid-Frankrijk.! Geen wolkje aan de lucht betekent dat de zon de
berg heel snel verwarmd. Daardoor ontstaat de thermiek die we als
beginners niet kunnen gebruiken. Iedereen is hier meteoroloog in twee
dagen. Ik vorm daar geen uitzondering op. Om 8:00 uur wederom hetzelfde
ritueel als op de voorgaande dagen. De zakken wederom op de bus, echter
nu hebben we andere bussen, omdat er meer mensen mee gaan. Mensen
die aan hun aantal vluchten willen komen voor Brevet 2, rijden met ons mee
naar boven. Rob is vandaag slimmer, hij heeft een campingstoel
meegenomen. Dan kan hij ons vanuit zijn luie stoel begeleiden.
Op de landingsplaats wordt even gestopt om de stoel er uit te gooien. Rob
rijdt nog een eindje mee naar de supermarkt in het skidorpje. Daar kan hij
zijn ontbijt en lunch voor die dag aanschaffen. De rest van ons gaan
wederom de bergen in, op weg naar het plateau om te starten.
Boven aangekomen gaan we gepakt en gezakt een stuk naar beneden.
Cees speelt de verkenner en gaat nog verder. Een Franse vlieger overlegt
met hem of vliegen mogelijk is. Cees en Rob besluiten het niet te doen. De
wind is 'cross'. Dat wil zeggen dat we met onze neus richting het westen
staan en dat de wind uit het noorden komt. En je moet altijd tegen de wind in
starten. We besluiten nog even te wachten. Wachten op westenwind.
Degenen die gisteren slechts één vlucht gemaakt hebben beginnen met
uitpakken, voor het geval dat. We wachten nog een half uur maar de wind
neemt nog niet af. Gert-Jan, een Brevet 2
vlieger, kan van de noordhelling af. De
wind staat er pal op. Hij kan hier wel
starten omdat hij een geoefende starter
is. Je hebt daar niet genoeg uitloop voor
een beginner. Slechts een meter of drie
gras en dan schrikdraad en bomen.
Ik help Gert-Jan om uit te leggen en even
later wordt hij weg gestart door Cees. Ik
luister mee over de radio. Rob wil weten
of hij hem moet begeleiden of dat hij
alleen gaat landen. "Als je met je voeten
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bungelt, begeleid ik je naar beneden" zegt Rob. We zien niets bewegen.
Even later horen we Rob tóch de man begeleiden op zijn eenentwintigste
vlucht.

Na een half uur komt er een Fransman voorbij. Hij is gestart op de
hogergelegen zuidheuvel. Blijkbaar met de wind in de rug. Cees en Marco
komen naar ons toe. Samen met Paul, Janja, Jannechien en Loes zit ik het
dal te aanschouwen. “Goed gestart gisteren ?”, vraagt Cees ons. We
beantwoorden dit bevestigend. "Kom dan maar mee naar de noordhelling".
Het vertrouwen in ons is blijkbaar groot. Die helling is voor beginners niet
echt gunstig. Ik maak een grapje tegen Paul dat hij als supercrack eerst mag
vertrekken. Hij grapt terug van niet. Op de helling leg ik mijn scherm neer.
Niemand gaat onder me liggen, iedereen legt zijn scherm boven me uit. Ik
ben bang dat ik als eerste moet. Cees en Marco kijken of alles goed zit.
Daarna kan ik starten. De zenuwen gieren door mijn keel. Cees zegt dat ik
kan vertrekken zodra ik de wind in mijn gezicht voel. Een andere cursist,
Marc, maakt foto's. Ik voel de wind en besluit te vertrekken. Wederom veel
te fors trek ik aan het scherm. Ik kan het om de een of andere reden niet
goed doseren. Ook laat ik blijkbaar de a-lijnen niet goed los. De wind vult
niet het gehele scherm met lucht. De start wordt afgebroken. Mijn scherm
valt over me heen in de struiken, net voor de bomen, half over de
schrikdraad. Ik baal als een stekker.
Cees en de anderen komen
me helpen. Gelukkig is één
en ander niet in de bomen
gewaaid. Ik haal de lijnen
weer uit de struiken,
geholpen door omstanders.
Ik probeer een fieldpack te
maken maar dit mislukt
enigszins. Nadat we weer
boven zijn, is Paul aan de
beurt. Hij maakt een sierlijke
start. Echter, de tegenwind
die je daarbij nodig hebt valt
net even weg. Hij komt wel
los van de grond maar buigt een heel stuk naar beneden. Met zijn benen
gaat hij door de boomtoppen. Geschrokken door het wegvallen van de wind
besluit men om hier maar niet meer te starten.
We gaan nu weer naar de westhelling en wachten tot de crosswind weg is.
Truus wordt gevraagd om ondertussen met de bus naar beneden te rijden
om de tweede groep mensen op te halen. Voordat ze beneden zal zijn, is er
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zeker een half uur verstreken. Wij moeten echter nog vertrekken. Na een
tijdje is het zover. Eén voor één start men weg. Uiteraard eerst diegenen die
een vlucht minder hebben. We helpen wat we kunnen. Over de radio hoor ik
Truus, die meldt dat de bus niet wil starten. Cees stuurt Eddy en Jelle
erheen. Zij gingen toch al omhoog, aangezien Eddy stevig gevallen was. Hij
heeft een kleine blessure aan de knie. Handig dat hij ook iets van auto's
weet. Voor de zekerheid geeft Cees ook de sleutels mee van de derde bus,
voor het geval dat. Af en toe starten mensen weg. Ook komt er regelmatig
een Fransman over vanaf de zuidhelling, aangekondigd door Truus over de
radio. Ook ik mag uiteindelijk starten. Ik word nog een keer gecontroleerd
door Marco. Alles blijkt goed te zitten. Bij de start trek ik de lijnen te snel
aan, waardoor met een hevige ruk het scherm boven me komt te staan.
Daarna zet ik het op een lopen. Ik zet een stap of vier voordat ik echt weg
ben. De wind doet zijn werk al. Cees zegt dat ik kan gaan zitten. Ik geniet
van het uitzicht en het zoeven door de lucht. Helaas weet ik al dat dit de
laatste vlucht voor vandaag is. Over de radio wordt verteld dat degenen met
een vlucht minder nog naar boven gebracht worden met het busje maar dat
een tweede start voor hen deze dag erg onzeker is. Ik neem me voor om
van deze voorlopig laatste vlucht erg te genieten.
Tijdens mijn
glijvlucht word ik
door Rob naar
beneden geloodst. Ik maak
meer bochten
dan gisteren en
uiteindelijk kom ik
in de landingsfase. De wind
komt vanaf het
meer, uit het
noorden. Deze
keer kan ik wel
netjes landen op
de daarvoor
bestemde plek. Ik
krijg het voor
elkaar om te blijven staan. Het scherm valt achter me. Op dat moment hoor
ik dat Rob de mensen aanspoort om de bus in te gaan voor een tweede
vlucht. "Eerst de mensen die nog maar twee vluchten hebben, aangevuld
met drie vluchten" hoor ik over de radio. Ik zorg ervoor dat ik snel mijn
spullen inpak zodat ik nog mee kan. Veel sneller dan de eerdere keren ruim
ik alles op en kom nog aan voordat de bus vertrekt. De bus is echter al vol.
Men heeft de rode bus mee naar beneden genomen zodat slechts zeven
personen mee naar boven kunnen. In die andere kunnen er elf. Ik weet niet
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waarom, maar ik kan er op dat moment niet kwaad om worden. Normaal
irriteert dit soort dingetjes me toch een klein beetje. In mijn achterhoofd weet
ik dat er waarschijnlijk toch niet meer gestart wordt.
Ik ga er maar bij zitten. Het zal nog wel even duren voordat iedereen
beneden is, al dan niet gevlogen. Naast de landingsplaats kijken we naar de
mensen die aankomen en naar Rob die ze naar beneden praat. Op een
gegeven moment is Janja in aantocht. Rob besluit om haar man Erik, die er
deze week niet is, een beetje gek te maken. Hij laat haar een thermiekbel
invliegen
aangezien we
toch tijd
genoeg
hebben. Rob
overlegt met
Cees en dit
bevalt hem ook
wel. Janja kan
niet terugpraten
en doet wat
Rob zegt.
Steeds hoger
gaat ze. Ik
besluit om dit
alles te filmen
zodat er toch
bewijs is. Ik zeg
tegen Rob dat
als hij nog wat tegen Erik wil zeggen, dit het moment is. Het geluid van de
radio wordt namelijk ook opgenomen. Na een lange vlucht komt Janja in de
eindfase. Ze heeft niet al te veel snelheid en landt richting het meer. Ze heeft
echter geen snelheid genoeg om midden op het veld te landen maar komt
net op het gemaaide gedeelte neer; haar scherm valt langs een strobaal.
"Geweldig", schreeuwt ze uit. Ze krijgt applaus en complimenten van de
instructeurs. Ze staat te stralen! Haar man, ook instructeur, kan trots op haar
zijn. Roland komt net aanrijden. Rob loopt naar hem en verteld al grappend
dat ze op een strobaal geploft is. Roland speelt het spel mee. Wij, en dan
voornamelijk Janja, praten nog lang na over deze, voor haar sensationele
vlucht. Ze is meer dan twintig minuten in de lucht geweest.
De mensen die boven met de bus gearriveerd zijn krijgen de mededeling dat
er niet meer gestart kan worden. Zij kunnen onverrichter zake terug. Wij
hebben beneden alweer een bus staan. Truus is met Eddy en Jelle
gearriveerd. Sneller dan de anderen zijn we weer op de camping. Rob
vraagt of we om 14:00 uur terug bij de tent willen zijn. Hij zal dan
vluchtboekjes uitdelen. Iedereen moet een pen meenemen.
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Terwijl we eten laad ik de foto's in. Ronny en Perry zijn getweeën om
stokbrood geweest beneden in de campingwinkel. Ze zijn er trots op en ik op
hen. Na het eten leg ik de laptop buiten en als door een sirene gewekt komt
Janja die wel eens wil zien wat er nu op het filmpje staat. Ik besluit om deze
dan maar meteen te monteren. Op de laptop plak ik alle stukje aan elkaar.
Ook Roland is geïnteresseerd maar kan niet wachten tot de computer zijn
werk heeft gedaan. Als eenmaal alles aan elkaar zit komen er nog meer
kijken. Janja straalt nog steeds. Roland komt terug. Hij zou Erik’s gezicht wel
eens willen zien als hij de film ziet. Ook Iene wil de film zien. Jannechien
komt ook aangelopen om haar landing te bekijken. Zelfs de perfecte landing
van Marco staat erop. Stuk voor stuk laat ik ze zien. Dan is het al lang 14:00
uur geweest.
Rob staat klaar om
zijn verhaal te
vertellen. We gaan
onder de bomen in
de schaduw zitten.
Blijkbaar heeft niet
iedereen begrepen
dat men hier terug
moet zijn en een
pen mee moest
nemen. Het
vluchtboekje wordt
uitvoerig
besproken.
Ondertussen komt
Marco driftig
aangelopen en
vermaant de mensen, die zich voor het raften hadden opgegeven, dat ze al
in de auto hadden moeten zitten. Rob moet zijn verhaal echter afmaken
aangezien hij vanavond weer naar Nederland rijdt. Roland zal het morgen
van hem overnemen. Ondanks Marco’s argumenten vertelt hij verder en laat
ons zelf de cijfers invullen voor de eerste twee onderdelen. Roland moet
morgen maar de vluchten invullen. Uiteindelijk kan de groep die gaat raften
vertrekken.
Wij gaan nog even naar de filmpjes kijken en we wisselen nog wat adressen
uit waar we de foto's heen kunnen sturen. Ik doe het voorstel om alle foto's
op een cd-rom te zetten en deze dan aan een ieder op sturen. Ik denk dat
een euro voor een topkwaliteit cd-rom wel genoeg is en anderhalve euro
voor postzegels zal meer dan genoeg zijn om alles te versturen.
Iedereen is akkoord en een aantal mensen betalen meteen.
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Marmotten
We hebben nog een
hele middag voor
ons en besluiten met
de auto de andere
kant van het meer te
verkennen. Eerst nog
even naar de supermarkt in St. Jean
Montclar omdat we
zonder drank en eten
komen te zitten. Daar
hebben ze ook
nieuwe slippers voor
Perry. Nu is hij weer
helemaal blij. Na nog
een ijsje kunnen we
verder. Volgens ons is er aan de andere kant van het meer een riviertje. Zo'n
zelfde soort riviertje als in het Parc National hoopt Bianca, dan kunnen de
kinderen daar lekker in spelen. Daarmee komt mijn wens uit om vanaf de
overkant van het meer naar onze camping te kijken. Regelmatig stoppen we
om wat foto's te maken. Dan komt de afslag naar Pontis maar we gaan niet
helemaal naar
boven. Bergweggetjes
hebben we al
meer dan
genoeg gehad.
We gaan weer
richting
Embrun,
misschien
kunnen we
daar wat eten.
Hoe ver het
precies is weet
ik niet maar ik
schat 20
kilometer. Dan
opeens zien
we een kleine
dierentuin. Op de vraag aan de jongens of ze het park binnen willen
antwoorden ze bevestigend. Ik parkeer de auto en we gaan naar binnen. Bij
de entree staat een bord dat de toegang 10 euro voor een volwassene is.
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Hierbij inbegrepen een pasje met aantrekkelijke kortingen van andere
ondernemers rond het meer. Het pasje laten we maar zitten.
Het is er prachtig en we bekijken allerlei
opgezette dieren en collages van
insecten, vogels en planten. We zien
daar ook de marmotten die we op de Col
des Champs gezien hebben. Als we
halverwege de kleine dierentuin zijn
begint er een show. We gaan snel terug
naar voren en zien daar twee roofvogels.
Het zijn twee uilen. Het Franse gewauwel
van de ‘uilenier’kan ik niet ontcijferen.
Nadat we nog wat dieren bekeken hebben, proberen we in het restaurant
wat te eten. Er is daar een stroomstoring dus dat wordt niets. Na nog een
rondje zien we dat er een demonstratie gegeven wordt met een
Amerikaanse adelaar. De batterij van onze camera is leeg en de andere
staat op de camping te laden, dus fotografisch bewijs hebben we niet. We
gaan terug naar de camping en besluiten daar maar wat frites te halen. Het
is bijna 19:00 uur. Als we boven zijn is het tijd om alles te verorberen en
daarna het verslag te schrijven. Ik loop nog twee dagen achter dus de rest
van de avond ben ik er zoet mee. Bianca maakt wat kruiswoordpuzzels en
ligt voor negenen al op bed. Ze is doodop. Ik typ door tot 23:30 uur en loop
nog steeds een dag achter. Morgen hopelijk de laatste twee vluchten.
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12-07-2002

Dag 8

De volle vijf

Knoopje
Wederom een zonnige dag, dat stemt me niet tevreden. Ik wil de benodigde
twee vluchten maken, maar dan is bewolking beter. We hebben vandaag
een andere hulpinstructeur, die het allemaal niet zo somber inziet. Het is
Piet uit Drachten. ‘Een montere kerel‘zoals ze dat in de Achterhoek zouden
zeggen. Hij bestuurt de bus waar ik in zit. Roland bestuurt de andere bus.
Niet echt slim bedenk ik me omdat het anders te lang gaat duren voordat hij
terug beneden is. Hij moet namelijk op de landingsplaats de mensen
‘binnenpraten’. De weg naar boven herken ik om de een of andere reden
niet. Het is bijna 9:00 uur als we boven komen en de weersomstandigheden
zijn hetzelfde als gisteren. Zelfs de wind komt uit dezelfde richting en dat is
niet gunstig. We wachten nog even en rond 9:30 uur is Roland beneden. De
mensen met de minste vluchten zullen eerst starten. Ik leg het scherm toch
uit om er een fieldpack van te maken. De ervaring leert dat er dan snel
gestart kan worden. Volgens Cees kan Roland er veel tegelijk aan.
Het is tijd om te starten. Kick als eerste. Hij heeft angst om de grond te
betreden die hij niet voor hem ziet. Na vijf meter neemt het
hellingspercentage toe. Die angst had ik de eerste dag ook. Alleen hij komt
er niet vanaf. Deze start mislukt. De eerste vlucht van hem was wel gelukt
maar de start daarvan heb
ik niet gezien. Ik zie hem
nog enkele keren starten
maar elke keer als hij het
scherm benijdenswaardig
mooi boven hem heeft, blijft
hij staan. Uiteindelijk geeft
hij het op. Daarna gaan in
snel tempo Sander, Marcel
en Gea naar beneden.
Marcel moet nog een vlucht
inhalen en Gea ook. Het lijkt
me onwaarschijnlijk dat ze
het vereiste aantal nog
halen.
Als dan iedereen gestart is, ben ik eindelijk aan de beurt en leg mijn
fieldpack open. Op de vraag of iemand even kan helpen wordt door niemand
gereageerd. Ik besluit dan maar af te koppelen en zelf alles weer te
ordenen. Op dat moment komt Nienke aan, boos vertelt ze me dat het niet
de bedoeling is om hier je spullen uit te pakken. Loes en Marco helpen me
door te zeggen dat ik al een fieldpack had. Dat had ze niet gezien. Ze
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verontschuldigt zich vervolgens drie keer maar dat is ook weer niet nodig. Er
zijn wel meer gespannen gezichten op de startplaats. Als je zo druk bezig
bent, mis je wel eens iets. Ze doen hun best en ik verwijt ze niks. Zonder
hen stond ik hier niet.
Uiteindelijk ben ik klaar en kan vertrekken. Als goedmakertje controleert
Nienke mijn spullen extra goed en haalt de lijnen nog even uit elkaar. Dan
kan ik vertrekken. Als ik in de lucht hang vertelt Cees op rustige toon dat er
een knoopje aan de rechterkant zit. Dat is niet erg, alleen moet ik continu
met de linkse stuurlijn corrigeren. Ik kan, op aanraden van Cees, proberen
om naar links te hangen en dan even aan de rechter stuurlijn te schudden.
Het knoopje gaat er niet uit. Cees meldt mijn aanwezigheid aan bij Roland.
Op weg naar beneden hoor ik Roland regelmatig met de anderen bezig. Ze
moeten de stuurlijnen loslaten. Een psychische stap die niet iedereen
overwint. Hij probeert je te overtuigen dat je met je lichaam moet sturen en
eventueel als extra correctie met de stuurlijnen. Hij vertelt dat dit bij mij niet
gaat vanwege dat knoopje.
Uiteindelijk zet
ik de landing in
en kom uit mijn
zitje. Heel
sierlijk stuur ik
aan richting het
meer en land
net langs de
boom.
Ik kijk om me
heen en zie
Bianca naar me
toe komen. Ik
maak snel een
fieldpack en
loop naar de
zijkant. Ik hoor
op de radio dat
de lift nog niet
gaat. Roland laat de bus vullen. Eerst de mensen met drie vluchten, daarna,
als er nog plaats is, de mensen met vier. Hij zal ze naar de lift rijden. Paul is
allang onderweg naar boven met de andere mensen. Ik maak snel mijn
bepakking in orde, het knoopje gaat er boven wel weer uit. Eerst in de lift
zien te komen. Bianca helpt me. De kinderen gaan alvast in de auto zitten. Ik
gooi de zak achterin en rijd zelf naar de lift. Deze is gestart meldt Cees in
onze ‘oortjes’. Aangekomen bij de lift, staan daar nog meer mensen van ons.
Ik sluit aan en kan nog ruim mee.
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"One day I fly away"
Eenmaal boven weer hetzelfde
ritueel. Echter nu komt er af en
toe een windje achterlangs.
Soms staat er een Fransman in
de weg. Deze starten echter
snel; hetzij alleen of met een
tandem. Sommigen maken rare
capriolen. Paul mag als eerste
voor de vijfde vlucht want dan
kan hij de bus weer naar boven
rijden; de lift gaat dan al niet
meer. Na een aantal anderen
kan ik vertrekken. Ik hoop dat ik
deze vlucht goed volbreng, dan
kan ik me met een Brevet 1
gelukkig prijzen. Mijn start is
goed. Als ik in mijn zitje
achterover val weet ik het. Ik heb
het binnen. Nu nog netjes
landen. De camera heb ik
beneden aan Bianca gegeven
zodat ze mijn laatste vlucht kan opnemen. Roland laat me gewoon richting
het landingsveld vliegen. Marc is vlak achter me gestart.
Koershoudend, geniet ik van elk moment. Een wolk maakt een schaduw op
het bos aan de overkant. "One day I fly away" had ik mezelf beloofd te
zingen en ik houd me eraan. Slechts een korte oneliner, ik wil niet al te
belachelijk overkomen. Ik zet koers richting een akker aan de linkerkant van
de landingsplaats. Als ik er bijna ben mag ik weer richting het veld komen.
Roland laat me een aantal achtjes maken. Hij laat je losser en zelfstandiger
vliegen dan Rob. We zijn tenslotte ook aan het eind van de laatste fase. Net
als ik denk dat ik nog één achtje kan maken, zegt hij dat ik nu richting het
veld moet, anders haal ik het niet. Ik kom uit mijn zitje en vlieg nu niet meer
actief. Ik laat de lijnen nu ongemoeid om de vaart er in te houden. Ik red het
echter niet. Net voor het gemaaide gedeelte kom ik neer. Roland gebaart me
om door te lopen met het scherm boven me maar ik begrijp niet wat hij
bedoelt. Hij zegt er echter niks van. Dan hoor ik van de mensen aan de kant
een paar 'oohhs' en 'aahhs'. Dit is niet voor mij. Ik heb niet gemerkt dat Marc
erg kort achter mij geland is. Hij heeft het gepresteerd om tussen twee
huizen in te landen. Met het scherm half op een dak als gevolg. Bianca
feliciteert me en zegt dat ze nu naar het zwembad gaat met de kinderen. Ik
kus haar nog een keer. Als ik mijn scherm opruim begrijp ik opeens waar al
die commotie om te doen was. Als een geoefende fotograaf denk ik meteen
aan actiefoto's maar Bianca heeft de camera. Ik ren haar achterna en kan
het toestel nog net bemachtigen.
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Ik loop terug naar het veldje om een foto te maken van het scherm half op
het huis. Over de radio hoor ik dat Marcel en Gea er al weer aankomen.
Omdat ik toch op weg ging naar Marc om hem te fotograferen, neem ik het
trapje over van Roland welke hij even daarvoor geleend heeft van de buren.
Hij geeft het aan over de omheining. Een voorbijganger die vorige week
Brevet 1 gehaald heeft, is Marc al aan het helpen. Ze hebben al een
laddertje van de bewoonster maar kunnen er dan nog niet goed bij. Ik maak
eerst een paar foto’s en ga hen helpen. In mijn beste ‘school-Frans’vraag ik
om een ‘reif’, denkend dat dát het Franse woord voor hark is. De beweging
die ik erbij maak komt de vrouw
bekend voor; ze brengt me iets
wat er op lijkt. Ze vertelt ons het
juiste woord erbij (red: râteau).
Jochum, de voorbijganger, gaat
met de hark aan de slag en weet
heel wat touwtjes van het dak te
krijgen. Het is een dak met ijzeren
golfplaten, kenmerkend voor de
streek. Aan de hechtingspunten
kunnen je lijnen heel mooi blijven
haken. Na heel wat pogingen van
Jochum en mij hebben we het er
bijna af. Dan komt de buurvouw
met een ladder. Deze bestaat uit
twee delen maar erg lang is hij
niet. Marc weet echter met behulp
van de ladder de laatste touwtjes
los te krijgen. Daarna moet hij nog
de klimroos bevrijden uit zijn
benarde positie. Enkele rozen
sneuvelen. De bewoonster vindt
het niet zo erg. ‘Als je maar niet gewond bent”, zegt ze. Ze legt uit dat er
regelmatig mensen tegen haar huis en die van de buren aanvliegen. Deze
keer is het goed afgelopen. De rozen groeien wel weer bij.
Eenmaal teruggekomen zit de sfeer er goed in. Eén voor één landen de
mensen voor de vijfde keer, Paul zelfs voor de zesde keer. Alleen Kick kan
zijn angst nog niet overwinnen en komt met de bus mee naar beneden. Ik
maak nog mooie foto's en filmpjes van verschillende landingen. Uiteindelijk
is iedereen beneden en gaan we weer terug naar de camping. Roland
brengen we nog even naar zijn toekomstige hotel en voor de tweede keer
die week krijg ik een rondleiding.
Eenmaal op de camping moeten we weer verzamelen om 14:00 uur. Dan
gaan de vluchten ingevuld worden.
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Rustig en boeiend vertelt Roland hoe
alles gegaan is en hoe we het
vluchtboekje moeten invullen. Na
enige onduidelijkheden qua invullen
staat alles er in. Roland verzamelt de
boekjes en zal deze afstempelen en
tekenen. Ook krijgen we allemaal
een mooi T-shirt van hem. Hierna
neemt Cees het woord. Hij vertelt
wat de mogelijkheden zijn na Brevet
1 behaald te hebben en de
verschillende landen waar je heen
kunt, en dan hoofdzakelijk over Turkije. Dat is ook het land dat ik opteer
zodra de financiën dit toelaten. Ik luister aandachtig. Aan het eind van het
verhaal vertel ik weer wat ik van plan ben met de foto's. Ik vertel over de cdrom en de kosten. Iedereen vindt dit een goed idee. Na een foto van ons
allemaal samen bedanken we de instructeurs.

Na het praatje komt iedereen naar me toe en druk worden de adressen
uitgewisseld. Iedereen betaalt de kosten van de cd-rom en de postzegels.
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Het laatste avondmaal
Na het
administratieve
gedeelte gaan
we naar
beneden. Het
beloofde rondje
"Pedelo" moest
nog worden
ingelost aan de
familie. Eenmaal
op het water
mogen de
jongens trappen
maar hoofdzakelijk zijn wij de
klos. Halverwege
het rondje
stoppen we met
trappen en
dobberen wat
rond. Een twintigtal minuten later
liggen we door de wind weer voor het haventje. Klaar om binnen te varen.
De vriendelijke jongen helpt ons aan land en mijn tijdelijke matrozen zijn
weer landrotten geworden. Aan de Canyon, waar de zwager van Roland het
over had, komen we helaas niet meer toe.
Boven ga ik nog even aan het reisverslag werken. Het is ongewild een
monnikenwerk geworden maar ik geef de moed niet op. Terwijl ik deze dag
beschrijf komt Loes met onze kids aangelopen. Ook zij moet een belofte
inlossen. Ze gaat proberen hen het jongleren bij te brengen. Je kunt zien dat
ze goed met kinderen overweg kan. Ze gaan achter de bus in de schaduw
staan. Ik sluip er met mijn camera heen en maak stiekem wat foto's en
filmpjes. Na een tijdje komen ze voor de tent staan en laten ze zien wat ze
net geleerd hebben. Loes laat ze nogmaals zien hoe het wel moet. De
kinderen doen weer hun uiterste best om het na te doen.
Daarna is het tijd om te gaan eten. We gaan naar beneden en bestellen voor
de kinderen een bord frites met mayo. Wij nemen er een entrecote bij.
Bianca laat mij een glas witte wijn bestellen; ze krijgt een karaf waar achteraf
vijf glazen in blijken te zitten. Zelf neem ik een streekbiertje met een of ander
likeurtje erin. Het is een ‘demi’, een halve liter. Ik drink de 5.9 % zware drank
gemakkelijk naar binnen.
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Na de maaltijd zien de kinderen
Loes en Gea. Ze hadden ze een
ijsje beloofd en dat moet je tegen
kinderen geen twee keer zeggen.
Voordat we het weten zitten ze al
aan een ijsje te likken. We gaan
samen buiten zitten. Langzaamaan
verschijnen er nog meer mensen
waar we mee gevlogen hebben.
Paul, Jannechien en Janja voegen
zich bij de eerder genoemde
dames en om 21:00 uur gaan ze
nog eten. Ik maak nog een mooie
avondfoto van het meer en we gaan naar boven.
Boven aangekomen het gebruikelijke ritueel. Eerst naar de foto’s kijken en
daarna het verslag schrijven. Eerst gaan de kinderen en daarna Bianca
douchen. Ik ga later, want het verslag moet nog af. Als je eenmaal de
bergen uit bent, dan ben je veel vergeten.
Om 22.30 uur ben ik klaar met mijn verhaal en ga naast Bianca liggen die al
slaapt. Buiten hoor ik stemmen die prachtig verhalen over vluchten die
waren en vluchten die komen. Erg lang hoor ik het niet. Het biertje heeft
goed zijn best gedaan.
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13-07-2002

Dag 9

De terugtocht

Afscheid
Het is even over zeven, de dag van de terugtocht. Bianca wil naar huis. Ze
heeft geen zware vorm van heimwee maar de tekenen zijn duidelijk. Ze zet
koffie en maakt het ontbijt klaar. Langzaamaan wordt iedereen in de caravan
en op de camping wakker. Als ik naar het toilet ga zijn er al mensen zich aan
het douchen. Afwassen op dit vroege uur is ook vreemd om te zien. Na het
ontbijt beginnen we met inpakken, dat zouden we pas op de dag van vertrek
doen. Ik vermoed dat alles er wel weer in kan omdat we een heleboel
hebben verorberd. Toch moet ik nog flink stapelen, want gedragen kleren
nemen meer ruimte in beslag dan gestreken kleren, volgens Bianca. Daar zit
wat in!
Terwijl we de spullen in de auto laden, merk ik dat er weer een groep gereed
staat om te vertrekken. Het zijn mensen met Brevet 1 die hun vluchten willen
maken voor Brevet 2. Roland rijdt de grote bestelbus voor. Hierin zitten de
schermen die hij eerder deze week, samen met Cees, klaargezet heeft.
Ik bekijk het
schouwspel vanuit mijn
ooghoeken, mijn werk
niet verwaarlozend.
Alles wat we niet direct
meer nodig hebben
mag gelijk de auto in.
De dingen die er als
laatste in moeten
leggen we buiten op
tafel. Gisteren hadden
we bedacht dat we tot
Grenoble zouden rijden
en daar te zoeken naar
iets verfrissends, zodat
we even verlost zouden
zijn van de hitte in de auto. We hebben airco, dat helpt, maar is niet genoeg.
Vandaar dat er een tas met zwembroeken e.d. op tafel staat. Ook de
spelletjes, drank, plastic zakken en doekjes gaan er als laatste in. Tevens
moet er nog afgewassen worden.
Ik zie Kick rondlopen, hij vraagt wat aan Roland en gaat dan op zoek naar
iets naast de tent van Cees en Iene. Vandaag gaat hij de beoogde tandemvlucht maken met Roland. Deze zal toch proberen om hem van die angst af
te helpen. "Als je maar wilt, wil ik wel tijd in je steken", is Roland’s devies. En
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Kick wil wel. Hij heeft nog een paar dagen in de Alpen, daarna moet ook hij
naar huis. Ik zie Gea voorbijlopen in een mintgroene broek en dito shirt. Gea
en Loes hebben een lift aangeboden gekregen van Eddy en Jelle. Deze
hebben een huurauto die ze terugbrengen naar Lyon. Vanaf daar gaan zij
per vliegtuig naar huis. De meisjes moeten daar nog een dag of wat wachten
op de bus van Euro-lines; dit is stukken goedkoper. Marcel, Marijke en Gido
blijven nog een weekje naar de andere kant van het meer staren. Onze
andere buurtjes, Jeroen en Yvon, gaan nog een weekje richting de
Middellandse Zee. Daar hebben ze iets van Club-Med geboekt. Janja gaat
ook naar huis, maar moet nog een week werken voordat ze echt op vakantie
kan met haar man Erik. Paul en Jannechien gaan nog een weekje verder,
richting Barcelonette. Daar gaan ze wandelen in de bergen. En zo gaat ieder
zijns weegs.
Terwijl we inpakken, komt Roland nog even goedendag zeggen. Ik krijg een
hand van hem en hij wenst mij het beste. Ik beloof hem de cd-rom op te
sturen. "Is mooi" zegt hij met een Achterhoeks accent, "de mooiste zet ik op
de website". Door mijn hoofd gaat het woord copyright, maar zeg er verder
niks over. Ook van Bianca en de jongens neemt hij afscheid. Daarna gaat hij
terug naar de bus, waar de mensen reeds ingestapt zijn en verdwijnt uit het
zicht.
Als alles in de auto zit, blijven alleen de sleutels en vuilniszakken over. Ik
loop met beide richting de vuilniscontainers en deponeer daar de rotzooi van
één week. Scheiden van afval doen ze op de camping niet. Glas, papier,
GFT, alles samen. Een milieufreak kan hier nog wel wat eer behalen. Bianca
gaat nog even naar het toilet en daarna gaan we samen naar Cees en Iene.
Er zitten nog meer mensen. Ik overhandig eerst de sleutel aan Iene en geef
hen daarna een hand. Ik bedank ze en wens ze het beste. Ik zeg
uitdrukkelijk tot ziens, geen vaarwel.
We rijden de camping af, richting Gap. Bij de "Ecomarche", een supermarkt
15 kilometer verder, is de diesel het goedkoopste. Ik gooi hem nog een keer
vol, hopende Luxemburg te halen. 71 eurocent is goedkoop maar niets kan
de prijs in het kleine landje evenaren.
Daarna gaat de reis weer verder door de bergen naar Grenoble. We zijn om
8:45 uur vertrokken en denken er rond de middag te zijn.
In Gap koopt Bianca nog wat kranten uit Nederland. Toch weer even op de
hoogte komen van de ontwikkelingen. Het zijn donderdagexemplaren, maar
dat hindert niet. Het is lichtbewolkt, wat om te rijden gunstig is.

Na Gap is het dan raak; de eerste die moet overgeven is Perry. Bij de
supermarkt hadden we al voldoende plastic zakken meegenomen dus dat is
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het probleem niet. Toch komt er nog iets op
zijn kleren. Zijn shirt van het Nederlands
elftal moet uit; hij krijgt wat anders aan.
Jammer, want als we op een van de
parkeerplaatsen deze jongen kwijtraken, valt
hij niet meer op door zijn kleding. Nu moet hij
het doen met een roodwit shirt en broekje
van zijn broer.
In het plaatsje Corps halen we wat broodjes.
Hier hadden we op de heenreis mooie foto's
van het meer gemaakt. Nu staan op dezelfde
plek andere toeristen te genieten van het
uitzicht over het meer. Even later moet ook
Ronny overgeven en vlak voor Grenoble
Perry nog een keer. Het vele bochtenwerk
eist zijn tol. Hun kleine maagjes kunnen dat
nog niet aan. Ze zijn ook niet met de weg
bezig maar kijken alleen maar naar beneden.
Voordat we in Grenoble zijn komen we nog in een korte file terecht. Deze is
voor ons slechts 100 meter lang maar verplaatst zich met ons mee naar
boven. Waarschijnlijk een van de honderden caravans die we regelmatig op
kop zien rijden, maar dan in tegengestelde richting.
Eenmaal in Grenoble is het bewolkt en dreigt er regen. We besluiten dan
maar om door te rijden en niet meer te gaan zwemmen zoals eerder
gepland. De meer dan 100 kilometer
naar Grenoble leggen we af in drie uur.
Opeens krijg ik een bloedneus,
waarschijnlijk door het drukverschil.
Bianca neemt het stuur over en
uiteindelijk komen we op de snelweg
naar Lyon. Terwijl Bianca stuurt lees ik
eerst de krant en daarna slaap ik wat.
Op een gegeven moment schiet
Bianca in de stress. Ze heeft blijkbaar
een afslag gemist op de periferie van
Lyon en rijdt de stad in. Ze wijt het aan
de kinderen die zich nu beginnen te
vervelen. Na drie keer het
spelletjesboek doorgebladerd te
hebben, is de lol er wel vanaf.
We besluiten te keren en de ring weer
op te gaan. Volgens mij ligt het aan het
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feit dat voor Lyon alleen maar Parijs aangegeven staat en geen Dijon, wat
logischer zou zijn.
We komen weer op de goede weg. Bianca heeft er flink de sporen in. Ze
volgt de rest van het verkeer wat met een gangetje van 150 door de heuvels
raast. Op een gegeven moment moet er geplast worden en daarna neem ik
het stuur over. Het is 15:00 uur.

Vanaf hier moet er gerekend worden om goedkoop thuis te komen. In ieder
geval proberen we Luxemburg te halen maar na enig rekenwerk is dat niet
mogelijk. In het plaatsje Verdun, langs de snelweg tussen Nancy en Metz
tank ik voor tien euro. Ik krijg er twaalf liter voor. De meeste mensen tanken
hier kleine hoeveelheden, aangezien er meer mensen afrekenen met
biljetten van vijf of tien euro.
Het is 17:00 uur. Vanaf nu rijdt Bianca weer. Zij voelt haar maag knorren. In
Luxemburg zullen we dan ook wat gaan eten.
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Kermis
Eenmaal in het Groothertogdom nemen we de
eerste de beste afslag
naar een tankstation. Ik
tank twintig liter. Hij hoeft
niet vol. Dit is genoeg tot
thuis. Dan zijn we aan de
Nederlandse grens en
vanaf daar betaald de
baas weer alle brandstof.
Het is hier druk maar
gelukkig weet Bianca een
gaatje te vinden tussen de
vele wachtenden door. Dit
alles duurt niet langer dan
tien minuten. Daarna moet er nog gegeten worden. Bij het tankstation is een
restaurant maar ook hier is het erg druk. We rijden weer de snelweg op.
Tien kilometer verder gaan we de stad in. Na even zoeken zien we tot onze
verbazing en grote schik van de mannen een kermis. Hij is niet groot maar
wel gericht op kinderen. Ook staat er een frietkraam.
Bij het schietkraam mogen eerst de jongens. Ook Bianca lijkt het wel leuk en
even later staan ze zij aan zij te schieten. Ik help de jongens uiteraard even
met de nogal grote geweren. Zij hebben er één met een luchtslang zodat ze
niet hoeven te herladen. Bianca moet alles nog handmatig doen. Zij schiet er
een aantal kalkpijpjes af maar dat is niet genoeg voor het beertje dat er
onder hangt. De jongens schieten op alles wat niet beweegt. Er zijn ook
pijpjes geraakt maar het merendeel blijft intact. Beide krijgen ze een
sleutelhanger als aandenken.
Een stukje verderop, naast het ‘visjes
hengelen’, staat het frietkraam. Bianca
heeft reuze honger en besteld voor
zichzelf twee hamburgers, de rest neemt
alleen een frietje. De kip die ze voor mij
heeft besteld komt niet, dus we nemen
maar aan dat het niet begrepen is.
Achteraf bekeken hebben we er ook niet
voor betaald. Bianca is solidair en laat me
af en toe happen van haar hamburgers.
Na het eten is er nog tijd voor één
spektakel. Ik weet wel wat ze graag zouden willen doen maar om het gevoel
te verstevigen vraag ik het toch nog maar even. "Botsauto's" zeggen ze in
koor. En dan niet die kleintjes; nee, de “grote mensen botsauto's”.
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Met vier muntjes op zak start ik eerst met Ronny. Het is nog niet druk dus
laat ik hem sturen. Hij kan net met zijn kleine handen bij het stuur maar moet
dan wel helemaal naar voren zitten. Met een arm en een been houd ik hem
een beetje klem.
Beschermend voor het
goedgekeurde geweld van de
plaatselijke bevolking. Ronny geniet
zichtbaar. Hij stuurt als een
volwassene de auto over de piste.
Mama neemt langs de kant de foto's
voor het thuisfront. Na een aantal
minuten is ook Perry aan de beurt.
Nog steeds is het niet erg druk.
Ondanks dat er meer auto's op de
baan komen laat ik hem ook alleen
sturen. Hij moet nog meer naar voren
om te kunnen sturen. Perry krijgt
meer klappen te verwerken dan Ronny maar ik houd hem stevig vast. Het
ventje gedraagt zich perfect in de wagen. Ook hij stuurt alsof hij dit al jaren
doet. Na de toeter is Ronny er weer klaar voor. Het wordt nu echt druk en ik
neem geen risico. Bij de eerste rit kon ik nog overzien waar de klappen
vandaan kwamen, nu kan het van overal vandaan zijn. Ik neem het stuur in
eigen hand en druk de jongen tegen de zitting aan. Ook met Perry doe ik
hetzelfde. De klappen zijn hard maar de stoelen zacht. Verwondingen
krijgen we er niet van en na een paar minuten staan we allemaal aan de
kant met een fijne tinteling in ons lijf.
Bianca schudt ons weer wakker met de mededeling dat we naar huis
moeten. Onderweg naar de snelweg komen we langs een Shell station. Hier
krijgen ze hun beloning voor goed gedrag op de kermis. Beide nemen een
Cornetto met M&M's en ik de zoveelste Magnum met amandel. Ook wordt er
nog een slof shag ingekocht als bedankje voor oma die op de hond gepast
heeft. Daarna zetten we koers naar de snelweg.
Vanaf hier is het nog tweeënhalf uur naar huis en het is al 18:30 uur
geweest. Via Namen, Brussel en Antwerpen komen we uit eindelijk net voor
21:00 uur bij oma aan. De honden blaffen van jewelste en onze kleine Pruts
is dolblij als ze ons weer ziet. Ik zet de laptop neer en maak de monitor van
opa eraan vast. We vertellen ons verhaal in
een half uur, geïllustreerd door foto’s op de
schermen. Na een tijdje is het welletjes en
gaan we écht naar huis. Het is 22:15 uur.
Eenmaal thuis aangekomen halen we de
meeste dingen uit de auto. Daarna gaat
iedereen slapen. Na zo'n lange reis is dat
wel lekker, in je eigen bed.
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