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FUN

Lekker de berg af suizen op je ski’s of snowboard, wind in je haren, frisse 
winterlucht in je longen en daarna uitpuffen in een stralend zonnetje. 
Journalist Linda van de Pavoordt reisde af naar de Savoie Mont Blanc in 
de Franse Alpen en ontdekte dat er nog veel meer te genieten valt in de 
bergen.    TEKST & FOTO’S LINDA VAN DE PAVOORDT

1. Toerskiën in Arêches-Beaufort met skigids Charlène. 2. Langlaufen in Les Saisies 3. Uitzicht vanuit hotel-restaurant La Ferme du Chozal. 4. Espace Diamant.

VANUIT HET 
APPARTEMENT ZIEN 

WE ZOWEL DE 
TOPPEN VAN DE 
BERGEN ALS DE 

LICHTJES IN HET DAL 

 De energieke sfeer, de frisse berglucht, 
de fenomenale uitzichten over  
besneeuwde toppen, lekker actief 

zijn in de buitenlucht. Ik kan zo genieten  
van wintersport. Maar vond ik vroeger elke 
seconde die ik niet op ski’s doorbracht zonde, 
tegenwoordig kan ik veel meer genieten van 
alles eromheen. Skiën? Ja, nog steeds heel 
graag. Maar daarnaast hou ik net zo van de 
sfeer in de echt authentieke bergdorpjes, ben 
ik benieuwd naar het leven van de bewoners 
daar en laat ik gerust een dag (of meer) de 
ski’s staan voor andere outdoor activiteiten, 
zoals een mooie winterhike in de sneeuw. 
Maar ook: op een terrasje genieten van de 
zon, ’s avonds ontspannen bij een haardvuur 
én – misschien nog wel het allerbelangrijkst 
– lekker eten. Dus een ‘all girl’ wintertripje 
naar de Savoie Mont Blanc in Frankrijk, een 
regio waar veel heerlijke streekproducten 
vandaan komen, is beslist aan mij besteed.

SPEUREN NAAR DE MONT BLANC
‘In de winter is hij moeilijk te herkennen’, 
zegt Anne-Christine Boulanger. ‘In de zomer 
is het gemakkelijker: dan is het de enige die 
wit is.’ We staan op het verhoogde terras van 
hotel-restaurant La Ferme du Chozal en 
speuren de omgeving af op zoek naar de  
beroemde Mont Blanc. Ann-Christine,  
samen met haar man Frédéric eigenaar  
van deze voormalige boerderij, wijst ons de 
juiste top aan. Hun ‘ferme’ bestaat uit zo’n 
tien kamers, met verderop nog een paar  
appartementen, in Hauteluce, een gehucht 
in de Savoie Mont Blanc. Naast de ingang 
naar het restaurant (een aanrader!) staat 
een origineel houten huisje dat oorspronke-

lijk in het dal stond. Hier bewaarden de boe-
ren vroeger een deel van hun kostbaarheden: 
‘Als de boerderij afbrandde, waren ze niet 
meteen alles kwijt’, vertelt Ann-Christine. 
Nu is het omgebouwd tot luxe suite. Lijkt me 
geen gekke plek om eens een weekje door te 
brengen, maar ons appartement mag er  
zeker ook zijn: sfeervol, ruim en met een aan 
twee kanten doorlopend balkon, zodat we  

’s ochtends en ’s avonds zowel de toppen van 
de bergen als de lichtjes in het dal kunnen 
zien. Onze eerste winteractiviteit hebben we 
overigens al achter de rug: langlaufen. Dacht 
je dat dat voor watjes is? Think again! Het is 
een echte workout, goed voor zowel core- en 
beenspieren als het verbeteren van je conditie.

BRIOCHES EN BAKKEN SNEEUW
Verse brioche, yoghurt en boter van eigen 
boerderij, huisgemaakte confiture en  
natuurlijk croissants en pain au chocolat:  
de ontbijttafel staat vol met de lekkerste  
gerechten om ons een ochtend lang van 
energie te voorzien. En dat is maar goed  
ook, want skigids Steven Lefever staat ons  
al op te wachten in skigebied Les Saisies,  
onderdeel van het grotere Espace Diamant. 
Met een kleine 200 kilometer aan pistes is 
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IN HAAR CHALET 
WIJDT ANNE-SOPHIE 

ONS IN IN DE 
GEHEIMEN VAN EEN 
GOEDE KAASFONDUE

FUN

het de favoriet van veel Franse families en  
wintersporters die een authentieke winter-
sportervaring zoeken. De hoogste top in dit 
gebied haalt net niet de 2100 meter, toch ligt 
hier vanwege de ligging ten opzichte van de 
Mont Blanc bijna altijd sneeuw, verzekert 
Steven. ‘Het sneeuwt vaak in één keer heel 
veel, en daarna breekt de zon weer door.  
Ideaal.’ Het is één van de redenen dat hij 
steeds naar dit gebied terugkwam. Twaalf 
jaar geleden besloot hij zijn winters voortaan 
door te brengen in Les Saisies. Hij deed 
jarenlange trainingen en is nu één van de 
weinige buitenlanders die zich gediplomeerd 
skigids bij de ESF (Ecole du Ski Français) 
mag noemen. Steven kent alle pistes, routes 
en liften op zijn duimpje en gidst ons met 
gemak langs de mooiste uitzichtpunten. 
En wat betreft die sneeuw zijn we geneigd 
hem op zijn woord te geloven. De zon schijnt 
namelijk volop, de lucht is diepblauw en er 
ligt een dik pak sneeuw. Droomomstandig-
heden voor een wintersportvakantie.

KAASFONDUE MET BEAUFORT 
Waar vind je dit droomgebied nu precies? 
De Savoie ligt in het zuidoosten van  
Frankrijk, tegen de grens met Italië. 
Aanvliegen kan op het Franse Chambéry, 
dat op ongeveer 1 uur rijden ligt van Les 
Saisies, of op Genève (twee uur rijden). 

Met de auto doe je er ongeveer elf uur over 
(1050 kilometer). Na een paar dagen rijden 
wij naar Arêches-Beaufort, een half uurtje 
verderop. Als we door de dorpjes Arêches 
en Beaufort rijden, vallen de houten huizen 
en winkels op, met hier en daar gezellige 
dorpsterrasjes waar mensen van het 
zonnetje genieten. Ook Arêches-Beaufort is 
heel sneeuwzeker: de Mont Blanc ligt hier 
nóg dichterbij. Alle sneeuwwolken die deze 
machtige reus op hun weg vinden, dumpen 

hun lading in dit skigebied. Morgen maar 
eens van dichtbij bekijken. Nu zijn we op weg 
naar ons nieuwe chalet, waar Anne-Sophie 
van Secrets des Alpes op ons wacht om ons 
in te wijden in de geheimen van een goede 
kaasfondue. Met Beaufort natuurlijk, de 
heerlijke kaas die naar dit gebied is vernoemd 
en die we deze dagen overal proeven: door de 
quiche, over de tartiflette (ovenschotel), in 
de salade, of gewoon in blokjes als we een 
kaasboerderij bezoeken. Het heeft een 
heerlijk stevige, nootachtige smaak. 
Anne-Sophie is ook fan van Beaufort en 
leert ons er een echt Franse kaasfondue 
mee te maken. Het geheim blijkt ’m te zitten 
in details als langzaam verhitten, nog lang-
zamer roeren, het toevoegen van een beetje 
goede, droge witte wijn en het insmeren van 
de schaal met een teentje knoflook. Een tip 
die ik nog niet kende komt helemaal aan 
het einde van het diner, als er nog maar een 
bodempje kaasfondue in de aardewerken 

schaal zit. ‘Doe er één eigeel bij, roer stevig 
en je kunt weer doordippen met je brood. 
Sommigen vinden dit het lekkerste deel van 
de kaasfondue’. Fijne tip! 

ALARMBELLEN
Vandaag staat toerskiën op het programma. 
We krijgen skischoenen om te passen, maar 
ze zien er anders uit dan ik gewend ben. 
Slanker, lichter en buigzamer dan gewone 
skischoenen. De ski’s liggen ook klaar. En 
we krijgen ieder een pakje, waarbij gezegd 
wordt dat dit de ‘skins’ zijn die we nodig 
hebben. Ineens ben ik wakker. Toerskiën? 
Toen ik het programma las, klonk het als een 
prima woord. Een skitocht door het gebied 

maken, zonder twee keer dezelfde lift te 
nemen, zoiets. Maar nu mijn grijze 

massa langzaam het woord ‘skins’ 
vertaalt in het Nederlandse woord 
‘vellen’, realiseer ik me dat ik dat 
weleens heb horen vallen in een 
gesprek met een vriendin die 

fanatiek wintersporter en skileraar 
is en gaan ál mijn alarmbellen af. Ik 

vraag me nu voor het eerst pas echt af: 
‘Wat ís toerskiën eigenlijk?’. Het antwoord 
wordt duidelijk als de energieke Française 

Charlène voor ons staat. ‘De vellen onder je 
ski’s zorgen ervoor dat je niet terugglijdt bij 
het naar boven lopen.’ Pardon? Winterspor-
ters let op, hierbij de definitie van ‘toerskiën’ 
<werkwoord>: skiën zonder gebruik te 
maken van liften.

MET DE TONG OP M’N (SKI-)SCHOENEN
Het blijkt een precies werkje om de vellen 
(vroeger echte dierenvellen, nu van kunst-
stof) op de onderkant van de ski’s te plakken. 
De haartjes richting de achterkant, zodat je 
grip op de sneeuw hebt bij het naar boven  
lopen. Na een korte uitleg gaan we op pad. 
Doelbewust stapt Charlène de piste af, het 
sneeuwlandschap in. Dat de ski’s zo licht zijn 
en de schoenen flexibeler dan de kolossen 
die we normaal als skischoenen dragen, 
blijkt een zegen. Je moet die dingen toch met 
elke stap optillen. Want ja, het is inderdaad 
de bedoeling dat we helemaal naar boven  
lopen. Het landschap doorkruisen, betekent 
heuveltjes opklimmen, afgewisseld met  
kleine stukjes glijden op ski’s die heel anders 
voelen dan normaal. Gevolgd door weer 
klimmen. Het is zwaar. Als snel doe ik mijn 
jas uit en prop die in mijn rugzak. Muts en 
sjaal volgen. Ik wens bijna dat ik die niet mee 
had genomen, maar weet dat dat onverstandig 
zou zijn. Hoewel de zon zich deze dagen van 
haar beste kant laat zien, is het weer in de 
bergen natuurlijk onvoorspelbaar. Voor 
toerskiën geldt nog meer dan gewoonlijk dat 
je voorbereid moet zijn, je bent vaak ver van 
skiliften en dus van de bewoonde wereld. 
Met mijn tong op mijn (ski-)schoenen klim 
ik verder. Als we eindelijk boven zijn, kijk ik 
om me heen. Wat is dit gaaf! In de verre  
omtrek alleen maar besneeuwde toppen.  
Er zijn geen andere mensen te bekennen  
dan ons groepje. Ik begin te snappen wat de  
aantrekkingskracht hiervan is. Helemaal  
op eigen kracht naar boven gaan, geeft een 
waanzinnig gevoel. Het ultieme doel is  
natuurlijk een afdaling ver van de drukte op 
de pistes. Normaal ben ik niet zo’n off-piste 
skiër;  jammer denk ik nu. Maar als  
Charlène ons via een route naar de dichtst-
bijzijnde piste loodst, ben ik stiekem toch 
wel weer opgelucht. En… zie ik daar een  
terras in de verte?

HIKEN IN SAVOIE MONT BLANC
In de Savoie Mont Blanc kun je ontzettend mooie hikes 

maken. Ook in de winter. Een mooie is die van Arêches 

naar het authentieke dorpje Boudin. De wandeling is maar 

5 kilometer, maar doordat je bijna 400 hoogtemeters 

overbrugt, wel intensief. Reken op ongeveer twee uur 

zonder (foto-)stops. www.savoie-mont-blanc.com 

DE SMAAK VAN DE ALPEN
Anne-Sophie inhuren voor een kookworkshop 

met Savoyardse gerechten? Kijk op haar website 

en vergeet niet even langs te gaan in haar winkel 

met kookaccessoires (zoals de beroemde Opinel-

messen die uit deze regio komen) en souvenirs 

in Hauteluce. www.secretsdesalpes.com

PIERRA MENTA
De ultieme toerskiwedstrijd is Pierra Menta, een jaarlijkse 

wedstrijd in Arêches-Beaufort, waarin deelnemers in 

tweetallen voor dag en dauw vertrekken om de top te 

beklimmen en vervolgens naar het dal skiën. Het is 

de ultieme uithoudingstest voor deelnemers en een 

festijn voor toeschouwers. Omdat grote delen van het 

parcours niet op gewone ski’s te bereiken zijn, gaan veel 

toeschouwers zelf ook op toerski’s de berg op, om de 

deelnemers langs te zien komen. In het dal, bij de finish, 

is het ondertussen feest.

LANGZAAM DRINGT 
HET TOT MIJ DOOR: 
TOERSKIEN, DAT IS 

SKIEN ZONDER 
GEBRUIK TE MAKEN 

VAN LIFTEN

MEER 
INFORMATIE

www.savoie-mont-blanc.com
www.lessaisies.com

www.areches-beaufort.com
www.france.fr

Het terras van La
Ferme du Chozal.

Sneeuw in overvloed in Espace 
Diamant.


