ETAPPE NANTUA - MEYZIEU
Onze groep bestaat alleen uit mannen (Jack Sille, Kees Kriel, Nico Greuter, Kees de
Beer, Ben Tumpie en Jaap Kluit) en we gaan voor het eerst een etappe wandelen in
de drie-jaarlijks wandelestafette.

De eerste dag van het meer van Nantua naar Poncin aan de rivier de l'aine in het
franse departement Rhone-Alpes.
We liepen de eerste kilometers langs het prachtige meer van Nantua en daarna
moesten we een kilometer of zes langs de weg lopen (het kon niet anders volgens
Kees Schokker (van Maart Beer en wijlen Hein Poppelap).
Toen was het tijd voor een koppie vlgs Jack Sille want die moest even online op
facebook. Dit bleek achteraf een meesterlijke ingeving want hierna moesten we de
Mont Blanc oplopen, ging de koperen ploert schijnen en kwamen we tot aan Poncin
niets meer tegen.
Daar kwamen we na 25 km om half vier aan. Het enige hotel in Poncin dat wij toch
nog hadden weten te boeken bleek op maandagen pas om 7 uur 's avonds open te
gaan. Gelukkig had de buurman koud bier te koop voor ons, zodat we ons toch
wisten te vermaken.
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De tweede dag van Poncin naar St Rambert-en-Bugey.
Het is een wandeling van 26 kilometer. Wat er nooit bij is verteld is dat tussen beide
plaatsen 4 keer een zware beklimming zat. Na de eerste beklimming besloten we in
Jujurieux een koppie te gaan drinken. Gelukkig maar, want dat was de laatste
gelegenheid voor een koppie.
Na drie cols waaronder een bijzonder zware
GR59 zijn we na een steile afdaling van 7
kilometer om half zes 's avonds bij het hotel
aangekomen. Het was eigenlijk geen hotel
maar een Chambre d’Hote. We hadden na 8,5
uur wandelen en afzien echt trek in een glas
bier maar de eigenaar zei ons in zijn beste
frans (de enige taal die hij machtig was) “ik
schenk uit principe geen alcohol voor 8 uur 's
avonds”. Dat was een zware tegenvaller want
het dichstbijzijnde cafe was 2 uur lopen en dat
kon bruintje echt niet meer trekken. Er zat niets
anders op dan tot 8 uur te wachten! Gelukkig
maakten de heer en vrouw des huizes het
vanaf 8 uur helemaal goed voor ons. We
kregen een heerlijk diner voorgeschoteld met
de lekkerste wijnen en een toetje toe (55%
alcohol).

Dat de nacht moest worden doorgebracht op een luchtbed mocht de pret niet
drukken. We zitten nu eenmaal in Frankrijk.

De derde dag werden wij verwend met een top ontbijt, waarna we voor het eerst de
poncho's konden uitproberen. Het bleek één lange bui van 6 uur te worden.

Met Kees de Beer
(in de bekende stijl
van zijn Ome Jan)
voorop gingen we
voortvarend van
start met een
beklimming van 7
kilometer. Op de top
was 1 boerderij
gevestigd en dat
was de eerste en de
laatste bebouwing
die we deze dag
gezien hebben tot de
eindbestemmming
van die dag Villebois
aan de rivier de
Rhone. Omdat we
werkelijk niets
tegenkwamen waren
we om 3 uur al (na
een gietvergooing
van 6 uur) bij ons
Hotel aangekomen.
De eigenaresse
deed na een paar
keer bellen open en
had geen
reservering voor
ons. Trouwens haar
hotel zat op
woensdagen dicht
tot 5 uur. Jack Sille gooide zijn niet geringe charmes in de strijd en we mochten
uiteindelijk toch naar binnen en kregen nog een kamer ook. Dit keer met echte
bedden. De bar ging echter pas om 6 uur open want dat was altijd zo op
woensdagen.
Jaap Kluit kon daar in zijn beste frans nog een uurtje af krijgen, maar verder kon ze
echt niet gaan.

Middaglunch!

De vierde dag. We kijken angstig uit het raam. De lucht is pikzwart. Het is echter
nog droog. We vangen aan om 9 uur en vertrekken uit Villebois.
We kunnen langs de weg naar het zuiden of via de dijk van de rivier de Rhone. We
kiezen voor de dijk. Die is al een tijdje niet gemaaid want de gemeente Villebois heeft
geen ambtenaar van het kaliber Kees Kriel in dienst. Daardoor lopen we wel 8
kilometer door een meter hoog klisnat gras. Zelfs onze Meinl schoenen vinden dat
niet lekker. Kees de Beer krijgt het eerst natte voeten want die had zijn
wandelschoenen bij de Dump gekocht. Gelukkig komt er na 8 kilometer een einde
aan de kwelling en steken we bij Briord de Rhone over richting onze finishplaats St
Julien de Siccieu.
Bij een stop noodgedwongen langs de openbare weg vragen we een lokale
Fransman waar we ergens een koppie kunnen krijgen. Die gaf aan "niet binnen 10
kilometer". Dat was een tegenvaller na 4 uur wandelen. We hebben echter geen
keus en lopen door waar in het plaatsje Optevoz ons leven wordt gered. Na 25
kilometer komen we daar aan. Alle Snelle Jelle's en water al lang op.
In Optevoz gooide de winkelier net haar bakkerijtje dicht. Onder enige drang besloot
ze ons toch aan wat colaatjes, water en franse "engelse" drop te helpen. Met dat
vocht en eten wisten we om half zes op ons tandvlees St Julien te bereiken waar
Jack Sille een reservering had gemaakt bij Chambre d’Hote “Soleil et Cacao”.

Bij aankomst aldaar, werkelijk op een idyllische plek maar ietwat uit de richting van
de bewoonde wereld (km of 5), was de eigenaresse niets bekend van een
reservering. God zij dank hadden we onze Pretty Boy Kees Schokker bij ons die zelfs
het lesbische stel dat het werkelijk prachtige Chambre d’Hote bestierde kon
overtuigen dat we toch echt een slaapplaats nodig hadden. Eten was er helaas niet
voor ons. Met een zakje pitjes kom je met z'n zessen ook een eind. Het is een
bedevaartstocht of niet.
In de overtuiging dat we nu alle boetedoeningen hadden gehad gingen we rustig
slapen. Tenminste de twee snurkers onder ons. De rest bleef wakker.

De vijfde en laatste dag. We moesten van de slaapvertrekken naar de ontbijtzaal 15
meter door de tuin wandelen. We zaten verzopen aan het ontbijt. Gelijk even het
weer gecheckt op onze Iphones en onze bange vermoedens werden bevestigd. Dat
werd de poncho aan de hele dag. Alleen Kees de Beer zijn Huawei gaf mooi weer
aan. Er was dus nog een sprankje hoop. Dat sprankje bleek niet veel waard. Ook
bekeken we nog even de route. Het leek er toch op dat we na een uur wandelen naar
Cremieu niet veel andere keuzes hadden dan een soort route national te volgen.
Welke onverlaat had het nou in zijn/haar kop gehaald om als start-finish plaats
Meyzieu op te nemen?
Nou ja we moeten die kant op voor de aflossing en we gaan het zien.
Na een mooi maar nat uurtje wandelen kwamen we aan in Cremieu voor een kopje
koffie. Kort na Cremieu konden we niet veel anders dan een drukke autoweg
(snelheidslimiet 100) volgen. De weg die wij zo'n 10 kilometer moesten volgen was

vooral populair voor grote vrachtwagens want je kon er hard rijden en er werd nog
net geen tol geheven. Toch hebben ook deze chauffeurs 's avonds thuis iets te
vertellen gehad want het komt toch niet vaak voor dat er vlak voor je wielen 5 heren
in een poncho en 1 met een soort condoom aan (Kees de Beer wilde uit principe
geen poncho dragen) de berm in duiken. Met gevaar voor ons leven hebben we dit
zo'n twee uur volgehouden. Waarna we maar eens gingen lunchen. Er waren meer
dan voldoende truckers cafe's, dus dat was vandaag eens geen probleem. Tijdens
de lunch besloten we de route rigoreus om te leggen. Een extra 6 kilometer was ons
liever dan een eigen veldje op het Kerkhof.
Maarja hoe kom je uiteindelijk in Meyzieu aan dat als armste voorstad van Lyon ligt
ingebouwd tussen het internationale vliegveld, de TGV lijnen Lyon-Parijs en LyonGeneve de tolwegen A40,A46, A432 en A436 en het Grand-Stade de Lyon (nieuw
EK voetbal stadion).
Nou ja om een lang verhaal kort te maken, we kwamen uiteindelijk om kwart voor zes
op de plaats bestemming aan. De plaats bestemming Meyzieu laat zich het best
omschrijven als een mix van het Rotterdam Botlek gebied en de Amsterdamse
Zeedijk (jaren 80). Gelukkig heb je in Meyzieu 8 MacDonalds dus eten konden we
deze avond een keer wel.
We zijn na aankomst met een taxi naar de volgende groep gegaan. Deze groep
geleid door veteraan Piet Snieder had een hotel weten te boeken in de farvella
Meyzieu waar zelfs de lokale Algerijnse ta xi chauffeurs geen weet van hadden. Na
40 euro taxiën zagen we Piet gelukkig langs de weg staan en kon de overdacht
plaatsvinden. Na ontvangst van de auto en even aftanken zijn we naar het hotel
gereden voor de laatste nacht.

We hebben een hele mooie week gehad en hebben zelf kunnen constateren dat
Frankrijk op korte termijn 20 miljoen mensen tekort komt. Zoveel ruimte en natuur
prachtig. De laatste dag echter moet de organisatie proberen te voorkomen. Frankrijk
is zo groot, je hoeft echt niet door ee n Lyonnaise sloppenwijk om in Barcelona aan te
komen.

