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Kamplied

Woensdag 16 juli (Josette)

Eerste dag in de bergen
In drie groepen omhoog
Moest wat veel van je vergen

Maar we hielden het droog

REFREIN

Val de ral……

Val de ral de riere, val de ral d’Herens

Val de ral de riere, val de ral d’Herens,

Val de ral de riere, val de ral d’Herens

Val de ral de rier d’Herens

Donderdag 17 juli (Gerard)

Deze trein begint te lopen
Negen uur staan we klaar

Mooi weer is wat wij hopen
En het eten goed gaar

Vrijdag 18 juli (José)

De geschatte wandelduur 

Hoeft niet de excursietijd te zijn
Dus we struinen en genieten
In de bergen is het fijn

Zaterdag 19 juli (Loes)

Naar Ferpêcle werd koers gezet

In de brandende zon
Maar gewapend met vlindernet

Vloog de dag heel gauw om

Zondag 20 juli (Margreet)

De berg op in de hitte
Valt ook op zondag niet mee
Maar in Arbey is ’t goed toeven

Met koffie, taart yodelahitee

Maandag 21 juli (Hettie)

Tweede week in de bergen

Veel excursies gedaan
Waarvan sommige veel energie vergen

Hebben op hoge toppen gestaan

Dinsdag 22 juli (Els K.)

Vincent van Gogh, Karel Appel
Werden ruim geëvenaard
Daarna bakten we pannenkoeken

En die smaakten als taart

Woensdag 23 juli (Emmy)

Tweede week van het kamp
Sliep een groep in de hut

Op zichzelf niet zo’n ramp
Maar nu zijn ze blut

Woendag 23 juli (Wanda)

Op de klim naar de berghut
Liep de groep wat uiteen

Boven tellen heeft altijd nut
Nee, we missen er geen

Donderdag 24 juli (Wanda)

Na wat nachtelijke onrust

Onze route hervat
Wat een heerlijke berglust
Bijna niemand werd nat
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Vrijdag 25 juli (Jeroen)

Lekker lang zitten lezen

Watermolens gebouwd
Vlinders werden geprezen
Om de dooie gerouwd

Zaterdag 26 juli (Roeland)

Over rotsen en beken

De hele berg was gekleurd
Vele bloempjes bekeken

En het eten gekeurd

Zondag 27 juli (Maria en Hanneke)

De verjaardag van ons Monique
Werd met zang luid gevierd
Els en Henk speelden mooi muziek

De tent was prachtig versierd

In les Hauderes was ’t dorpsfeest
Velen zijn er geweest

Koeien snoven en vochten fel
Het weer betrok toen heel snel

Maandag 28 juli (Josette)

Wat chaotisch vertrokken
Ieder zocht zelf zijn weg

’s Avonds terug zonder brokken
Fijn, zo’n kamp zonder pech

Nog een keer samen in de kring 
geraakt

Heerlijk eten, goed glas wijn
Met z’n allen het kamp gemaakt

Ja! We hadden het fijn

Val de ral ………….

Kaart van de omgeving



7

Excursieoverzicht

dag datum tocht naar

woensdag 16 juli 2003 A Dorpje Forclaz

woensdag 16 juli 2003 B langs Borgne de Ferpecle

woensdag 16 juli 2003 C via La Giette naar Evolene

donderdag 17 juli 2003 A van Salay naar Bricola

donderdag 17 juli 2003 B Lac Bleu

vrijdag 18 juli 2003 A Pic d'Artisinol

vrijdag 18 juli 2003 B Arolla naar Lac Bleu

vrijdag 18 juli 2003 C gletsjerdal Mont Mine

zaterdag 19 juli 2003 A gletsjer Ferpecle

zaterdag 19 juli 2003 B vogelexcursie Arolla

zaterdag 19 juli 2003 C

zondag 20 juli 2003 A Lac Arbey

zaterdag 20 juli 2003 B Le Cotter

zondag 20 juli 2003 C langs Borgne de Arolla

maandag 21 juli 2003 A Lac Arbey

maandag 21 juli 2003 B gletsjer Mt Collon bij Arolla

dinsdag 22 juli 2003 A veen bij Arolla

dinsdag 22 juli 2003 B langs Borgne de Ferpecle

dinsdag 22 juli 2003 D rondleiding in Les Hauderes

dinsdag 22 juli 2003 C Mayens de La Cretta

woensdag 23 juli 2003 A Col de Torrent

woensdag 23 juli 2003 B Ferpecle

woensdag 23 juli 2003 C huttentocht naar Aiguilles Rouge

donderdag 24 juli 2003 A Lac de Dix

donderdag 24 juli 2003 B Col du Tsaté

donderdag 24 juli 2003 C huttentocht naar Aiguilles Rouge

vrijdag 25 juli 2003 A vlinderexcursie Val d'Hérémence

vrijdag 25 juli 2003 B Barrage de Grande Dixence

vrijdag 25 juli 2003 C Pas de Chevres

zaterdag 26 juli 2003 A lift vanaf Lana

zaterdag 26 juli 2003 B Lac des Dix

zaterdag 26 juli 2003 C van Arolla naar Les Hauderes

zondag 27 juli 2003 A Mayens de Veisivi

zondag 27 juli 2003 B dorpsfeest in Les Hauderes

maandag 28 juli 2003 A lift vanaf Lana

maandag 28 juli 2003 B loopexcursie via Col de Torrent en Col du Tsaté

Excursieleiders: Josette Koopmans

Martin van Hemert



8

Vogellijst

De achter de namen genoteerde cijfers hebben betrekking op het gebied waar ze zijn 

waargenomen.

1 Val d’Herens
2 Val d’Arolla
3 Dal naar Ferpécle

4 Val des Dix

Alpenheggemus Prunella collaris 2
Alpenkauw Pyrrhocorax graculus 1,2,3,4
Barmsijs Carduelis flammea 2,3

Blauwe Reiger Ardea cinerea 1
Blauwe Rotslijster Monticola solitarius 2

Boomklever Sitta europaea 2
Boompieper Anthus trivialis 1
Buizerd Buteo buteo 1

Duinpieper Anthus campestris 2,3
Gaai Garrulus glandarius 1,2,3

Geelgors Emberiza citrinella 1
Gierzwaluw Apus apus 1,2,3
Glanskop Parus palustris 2,3

Goudhaantje Regulus regulus 2
Goudvink Pyrrhula pyrrhula 1

Graspieper Anthus pratensis 1
Grauwe Klauwier Lanius collurio 1
Groene Specht Picus viridis 1,2

Grote Bonte Specht Dendrocopos major 1,2
Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea 1

Grote Lijster Turdus viscivorus 1
Houtduif Columba palumbus 1
Huiszwaluw Delichon urbica 1,3

Italiaanse mus Passer italiae 1
Koolmees Parus major 1,2

Kramsvogel Turdus pilaris 1,2
Kuifmees Parus cristatus 1,2
Matkop Parus montanus 2

Merel Turdus merula 3
Notekraker Nucifraga caryocatactes 1,2

Paapje Saxicola rubetra 1,2
Putter Carduelis carduelis 1
Raaf Corvus corax 1,2

Rode Rotslijster Monticola saxatilis 2
Rode Wouw Milvus milvus 2

Roodborst Erithacus rubecula 1,2,3
Rotskruiper Tichodroma muraria 4
Sneeuwvink Montifringilla nivalis 1

Staartmees Aegithalos caudatus 1
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Steenarend Aquila chrysaetos 1,3

Tapuit Oenanthe oenanthe 1,2,3
Tjiftjaf Phylloscopus collybita 1

Torenvalk Falco tinnunculus 1,3
Tuinfluiter Sylvia borin 2,3
Veldleeuwerik Alauda arvensis 2

Vink Fringilla coelebs 1,2,3
Waterpieper Anthus spinoletta 2

Waterspreeuw Cinclus cinclus 1,3
Wespendief Pernis apivorus 1,2
Winterkoning Troglodytes troglodytes 1,2,3

Witte Kwikstaart Motacilla alba 1,3
Zwarte Kraai Corvus corone corone 2

Zwarte Mees Parus ater 1,2,3
Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros 1,2,3
Zwartkop Sylvia atricapilla 1,2,3

Deze lijst is samengesteld door: Koen Ottjes
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Vlinderlijst

Dagvlinders

Papilionidae, grote pages

Papilio machaon, Koninginnepage 
Parnassius apollo, Apollovlinder

Pieridae, witjes

Pieris brassicae, Groot koolwitje
Pieris rapae, Klein koolwitje 
Colias phicomone, Bergluzernevlinder 
Gonepteryx rhamni, Citroenvlinder 

Lycaenidae, vuurvlinders, kleine pages en blauwtjes

Vuurvlinders
Lycaena virgaurae, Morgenrood 
Lycaena hippothoe eurydame, Rode vuurvlinder ondersoort eurydame
Blauwtjes
Polyommatus damon, Witstreepblauwtje
Polyommatus corydon, Bleek blauwtje 
Polyommatus icarus, Icarusblauwtje
Plebeius argus, Heideblauwtje
Plebeius idas haefelfingeri, Vals heideblauwtje ondersoort haefelfingeri

Nymphalidae, weerschijnvlinders, vossen, parelmoervlinders en zandoogjes

Vossen
Inachis io, Dagpauwoog
Vanessa atalanta, Atalanta 
Vanessa cardui, Distelvlinder 
Aglais urticae, Kleine vos 
Polygonia c-album, Gehakkelde aurelia 
Parelmoervlinders
Argynnis paphia, Keizersmantel; rups 
Argynnis aglaja, Grote parelmoervlinder
Argynnis niobe, Duinparelmoervlinder
Brenthis ino, Purperstreepparelmoervlinder 
Boloria pales palustris, Herdersparelmoervlinder 
Boloria napea, Bergparelmoervlinder
Boloria titania, Titania’s parelmoervlinder 
Melitaea didyma, Tweekleurige parelmoervlinder
Melitaea aurelia, Steppeparelmoervlinder
Zandoogjes
Melanargia galathea, Dambordje 
Erebia eriphyle, Alpenbergerebia 
Erebia epiphron, Bergerebia
Erebia pharte, Blinde bergerebia
Erebia ethiops, Zomererebia
Erebia triaria, Zuidelijke erebia
Erebia pluto, Roeterebia
Erebia mnestra, Alpenzijde-erebia
Erebia tyndarus, Zwitserse glanserebia 
Erebia pronoe, Watererebia
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Erebia montana, Marmererbia 
Coenonympha gardetta, Alpenhooibeestje

Hesperiidae, dikkopjes

Pyrgus alveus, Groot spikkeldikkopje 
Pyrgus warrenensis, Alpenspikkeldikkopje 
Hesperia comma, Kommavlinder 
Ochlodes Venata, Groot dikkopje 
Thymelicus lineola, Zwartsprietdikkopje 

Nachtvlinders

Zygaenidae, Sint-Jansvlinders

Zygaena filipendulae, St.-Jansvlinder
Adscita geryon, metaalvlinder 

Sphingidae, pijlstaarten

Laothoe populi, Populierepijlstaart 
Hyles euphorbiae, Wolfsmelkpijlstaart; rups
Hyles galii, Walstropijlstaart; rups

Macroglossum stellatum, Kolibrievlinder, Meekrapvlinder of Onrust 

Arctiidae, beervlinders

Thyria jacobaeae, Jacobsvlinder

Noctuidae, uilen 

Autographa bractea, geen nederlandse naam. 

Zygoptera, waterjuffers

Blauwe juffer spec.

Anisoptera, echte libellen

Aeshnidae

Aeshna cyanea, Blauwe glazenmaker
Aeshna mixta, Paardenbijter
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Acricidae,veldsprinkhanen

Arcyptera fusca, geen nederlandse naam
Psophus stridulus, Klappersprinkhaan

Ascalaphidae, bastaardlibellen

Libelloidus coccajus, Vlinderhaft of Bastaardlibel

Syrphidae, zweefvliegen

Volucella pallucens, geen nederlandse naam
Volucella inanis geen nederlandse naam
Eristalis jugorum, geen nederlandse naam

Bombae, hommels

Bombus pratorum, Weidehommel
Bombus lapidarius, Steenhommel

Deze lijst is samengesteld door: Carla Kuit
Met dank aan Els Koopmans-Grommé
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Springkikker

Voor wie wel eens een landelijk KNNV-kamp meemaakt is de opmerking: 
"Vanavond bij de choc" een vertrouwd begrip. Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst 

rond acht uur wordt chocolademelk gedronken. De belevenissen van de voorbije 
dag worden besproken, de plannen voor de volgende dag bekend gemaakt. Ook 

gaan er vaak vondsten de kring rond: een bijzondere plant, een kever. 

Deze keer kwam de voorzitter met een emmertje aan. De grote kikker, die ze 

gevangen hadden, zou ik daarna 's avonds voor hem op naam brengen. Voorzichtig 
ging het deksel eraf. Maar al wat er te zien was: een prop nat mos en gras. De 
mooie botergele kikker was verdwenen! Het leek haast niet te geloven. Het enige 

wat ik 's middags geconcludeerd had, was dat het dier tot de Bruine kikkers moest 
behoren, gezien het donkere masker achter het oog. 

Een week later..... weer zo'n grote gele amfibie, versierd met zwarte vlekken. Nu 
was hij in een flinke emmer met een laagje water gestopt. Plank er op en doek 

erover; springen leek zo uitgesloten. 

Dik wilde een foto maken, maar even kijken was genoeg om het dier met grote 

sprongen in onze voortent te doen belanden. Dik wist hem weer in de emmer te 
krijgen. Plank er op, doek erover. 

Gerrit, onze buurman in het kamp, was goed op de hoogte van de soorten en 

beschikte over een zeer uitgebreid boek. De emmer stond naast ons en wij 
snuffelden in de boeken. Het was warm in onze voortent, waar we allerlei Bruine 

kikkersoorten de revue lieten passeren. Er was een verhaal over halfgedeelde 
pupillen. Een Springkikker kon het zijn: Rama dalmatina. Maar was het soms de 

Griekse of de Italiaanse soort? Nu het beest toch maar eens degelijk bekijken.

Toen Gerrit heel voorzichtig plank en doek van de emmer lichtte, begon hij 

schaterend te lachen. Ook deze keer was het dier verdwenen. Het moet, ook gezien 
zijn springvermogen, in ieder geval een Springkikker zijn geweest! 

Val d'Herens

Valais, Zwitserland

Juli 2003                                      Els Koopmans-Grommé
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Plantenlijst

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn

Achillea erba-rotta ssp. 
Moschata

Muskusduizendblad

Achillea macrophylla Grootbladig duizendblad

Achillea millefolium Duizendblad

Achillea nana Dwergduizendblad

Acinos alpinus Alpensteentijm

Aconitum napellus compactum Blauwe monnikskap

Aconitum vulparia Gele monnikskap

Adenostyles alliariae Grijze klierstijl

Aegopodium podagraria Zevenblad

Alchemilla alpina aggr. Alpenvrouwenmantel

Alchemilla pentaphyllea Sneeuwdal vrouwenmantel

Alchemilla vulgaris aggr. Spitslobbige vrouwenmantel

Allium oleraceum Prachtui

Allium ursinum Daslook

Allium vineale Kraailook

Alnus viridis Groene els

Alopecurus pratensis Vossenstaart

Amelanchier ovalis ‘rotsmispel’

Anemone baldensis
Tiroolse (of Monte-Baldo)
anemoon

Androsace obtusifolia Stompbladig manschild

Angelica sylvestris Engelwortel

Antennaria dioica Rozenkransje

Anthericum liliago Graslelie

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid

Anthyllis vulneraria ssp. 
alpestris

Alpenwondklaver

Anthyllis vulneraria ssp. 
valesiaca

Walliser wondklaver

Aquilegia atrata Donkere akelei

Arabis alpina s.str. Alpenscheefkelk

Arctium sp Klit

Arctostaphylos uva-ursi Beredruif

Arenaria ciliata Gewimperde zandmuur

Arnica montana Arnika of Valkruid

Arrhenatherum elatius Glanshaver

Artemisia absinthium Absinth alsem

Artemisia campestris Wilde averuit

Artemisia umbelliformis Echte alsem

Artemisia genipi Zwarte alsem

Artemisia vulgaris Bijvoet

Asplenium adiantum nigrum Zwartsteel

Asplenium ruta-muraria Muurvaren

Asplenium trichomanes 
quadrivalens

Steenbreekvaren

Aster alpinus Alpenaster

Aster bellidiastrum Alpenmadelief

Astragalus alpinus Alpen hokjespeul

Astragalus cicer Bergerwt

Astragalus glycyphyllos Wilde hokjespeul

Astragalus depressus

Astragalus penduliflorus Knikkende hokjespeul

Astrantia major Zeeuws knoopje

Astrantia minor Klein Zeeuws knoopje

Athyrium distentifolium Alpen wijfjesvaren

Bartsia alpina Bartsia (Alpenhelmkruid)

Bellis perennis Madeliefje

Berberis vulgaris Zuurbes

Betula pendula Ruwe berk

Betula pubescens Zachte berk

Biscutella laevigata Brilkruid

Botrychium lunaria Gelobde maanvaren

Briza media Bevertjes

Calluna vulgaris Struikheide

Caltha palustris Dotterbloem

Campanula barbata Behaard klokje

Campanula cenisia Montcenis klokje

Campanula cochleariifolia Zodeklokje

Campanula rapunculoides Akkerklokje

Campanula rhomboidalis Bergklokje

Campanula rotundifolia Grasklokje

Campanula scheuchzeri Scheuchzers klokje

Campanula spicata Aarklokje

Campanula trachelium Ruig klokje

Campanula thyrsoides Kolfklokje

Capsella bursa-pastoris Herderstasje

Carduus crispus Kruldistel

Carduus defloratus  s.str. Alpendistel (Berooide distel)

Carduus personata Gemaskerde distel

Carlina acaulis s.l. Zilverdistel

Carum carvi Kranskarwij

Castanea sativa Tamme kastanje

Centaurea cyanus Korenbloem

Centaurea scabiosa s.str. Grote centaurie

Centaurea scabiosa ssp. 

alpestris
Alpencentaurie

Centaurea nervosa Ruige (geveerde) centaurie

Cerastium cerastoides Hoornbloem (driestijlige)

Cerastium fontanum ssp. 

vulgare
Gewone hoornbloem

Cerastium uniflorum Eenbloemige hoornbloem

Chenopodium bonus-henricus Brave Hendrik

Chrysosplenium alternifolium Verspreidbladig goudveil

Cicerbita alpina Alpenmelksla

Cirsium acaule Aarddistel

Cirsium arvense Akkerdistel

Cirsium eriophorum Wollige distel

Cirsium oleraceum Moesdistel

Cirsium palustre Kale jonker

Cirsium spinosissimum Stekelige vederdistel

Cirsium vulgare Speerdistel

Clematis vitalba Bosrank

Clinopodium vulgare Borstelkrans

Coeloglossum viride Groene nachtorchis

Colchicum alpinum Alpen herfsttijloos

Colutea arborescens Europese blazenstruik

Convolvulus arvensis Akkerwinde

Conyza canadensis Canadese fijnstraal

Corylus avellana Hazelaar

Cotoneaster integerrimus Steenmispel

Crepis aurea Oranje streepzaad

Cuscuta epithymum Duivelsnaaigaren

Cuscuta europaea Groot warkruid

Cynosurus cristatus Kamgras

Cystopteris montana Bergblaasvaren

Dactylis glomerata Kropaar

Dactylorhiza fistolosa (majalis) Brede orchis

Dactylorhiza fuchsii Bosorchis

Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis

Daphne mezereum Peperboompje
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Daucus carota Wilde peen

Deschampsia cespitosa Ruwe smele

Deschampsia flexuosa Bochtige smele

Dianthus carthusianorum s.str. Kartuizer anjer

Dianthus caryophyllus ‘anjer’

Dianthus sylvestris Steenanjer

Digitalis lutea Geel vingerhoedskruid

Doronicum clusii Rots voorjaarszonnebloem

Doronicum grandiflorum
Grootbloemige

voorj.zonnebloem

Dryas octopetala Achtster

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren

Echium vulgare Slangenkruid

Empetrum nigrum ssp. 
hermaphroditum

Kraaiheide

Epilobium anagallidifolium Alpenbastaardwederik

Epilobium alsinifolium Glanzende bastaardwederik

Epilobium angustifolium Groot wilgenroosje

Epilobium fleischeri
Fleischers wilgenroosje 
(Puinwilgeroosje)

Epipactis atrorubens Bruinrode wespenorchis

Equisetum arvense Heermoes

Equisetum hyemale Schaafstro

Erigeron acer s.str. Scherpe fijnstraal

Erigeron alpinus Alpenfijnstraal

Erigeron uniflorus Eenbloemige fijnstraal

Eriophorum angustifolium Veenpluis

Eriophorum latifolium Breed wollegras

Eriophorum scheuchzeri Scheuchzers wollegras

Erynchium alpinum Alpenkruisdistel

Eupatorium cannabinum Leverkruid (Koninginnekruid)

Euphorbia cyparissias Cypreswolfsmelk

Euphrasia minima Dwergogentroost

Euphrasia rostkoviana s.str. Beklierde ogentroost

Filipendula ulmaria Moerasspiraea

Fragaria fresca Bosaardbei

Fraxinus excelsior Es

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel

Galium anisophyllon Alpenwalstro

Galium aparine Kleefkruid

Galium lucidum Glanzend walstro

Galium mollugo Glad walstro

Galium verum s.str. Geel walstro

Gentiana acaulis
Breedbladige (Koch’s) 
gentiaan

Gentiana asclepiana Zijdeplantgentiaan

Gentiana bavarica Beierse gentiaan

Gentiana campestris s.str. veldgentiaan

Gentiana ciliata Gewimperde gentiaan

Gentiana cruciata Kruisbladgentiaan

Gentiana lutea Gele gentiaan

Gentiana nivalis Sneeuwgentiaan

Gentiana punctata Gestippelde gentiaan

Gentiana purpurea 
Paarsrode (Purperen) 

gentiaan
Gentiana tenella Tere gentiaan

Gentiana verna Voorjaarsgentiaan

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek

Geranium robertianum s.str. Robertskruid

Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek

Geum montanum Bergnagelkrud

Geum reptans Kruipend nagelkruid

Glechoma hederacea s.str. Hondsdraf

Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem

Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis

Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren

Gypsophila repens Kruipend gipskruid

Hedysarum hedysaroides Alpenzoetklaver

Helianthemum nummularium 

s.l.
Geel zonneroosje

Helianthemum nummularium 
ssp. obscurum 

Zonneroosje

Hepatica nobilis Leverbloempje

Heracleum sphondylium s.str. Berenklauw

Hieracium pilosella Muizenoortje

Hieracium staticifolium havikskruid

Hieracium tomentosum Wollig havikskruid

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid

Hieracium villosum Viltig havikskruid

Hippocrepis comosa Paardehoefklaver

Hippophaë rhamnoides Duindoorn

Homogyne alpina Rood alpenhoefblad

Huperzia selago Dennenwolfsklauw

Hypericum perforatum s.str. St.Janskruid

Hypochaeris uniflora Eenbloemig biggenkruid

Juncus jacquinii Jacquin’s bies

Juniperus communis s.str. Jeneverbes

Knautia arvensis Beemdkroon

Knautia dipsacifolia s.str. Bergknautia

Lactuca perennis Blauwe sla

Lamium purpureum Paarse dovenetel

Lapsana communis s.str. Akkerkool

Larix decidua Lork

Laserpitium latifolium Breed lazerkruid

Laserpitium siler Berglazerkruid

Lathyrus heterophyllus

Lathyrus pratensis Veldlathyrus

Leontodon autumnalis Herfstleeuwentand

Leontopodium alpinum Edelweis

Leucanthemopsis alpina Alpenmargriet

Leucanthemum vulgare aggr. Gewone margriet

Ligusticum mutellina Alpenligusticum

Lilium martagon Turkse lelie

Linaria alpina s.str. Alpenvlasleeuwenbek

Linaria vulgaris Vlasleeuwenbek

Linum catharticum Geelhartje

Linum tenuifolium ‘vlas’

Listera ovata Keverorchis

Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie

Lotus alpinus Alpenrolklaver

Lotus corniculatus Gewone rolklaver

Luzula nivea Witte veldbies

Lycopodium annotinum Gewone wolfsklauw

Lycopodium dubium Stekende wolfsklauw

Lysimachia vulgaris Grote wederik

Maianthemum bifolium Dalkruid

Matricaria discoidea Schijfkamille

Medicago lupulina Hopklaver

Medicago sativa Luzerne

Melampyrum pratense Hengel

Melampyrum sylvaticum Boshengel

Melica nutans Knikkend parelgras

Melilotus albus Witte honingklaver

Melilotus officinalis Gele honingklaver

Mentha longifolia Hertsmunt

Minuartia verna Voorjaars veldmuur

Mycelis muralis Muursla

Myosotis alpestris Alpenvergeetmijnietje

Nardus stricta Borstelgras

Nigritella rhellicani (nigra) Zwarte vanilleorchis

Onobrychis arenaria

Onobrychis viciifolia Esparcette

Ononis fruticosa

Ononis repens Kruipend stalkruid

Ononis rotundifolia Rondbladig stalkruid



16

Orobanche caryophyllacea Walstrobremraap

Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen

Oxalis acetosella Bosklaverzuring

Oxyria digyna Alpenzuurkruid

Oxytropis campestris s.str. Beemdvlaggewikke

Papaver dubium s.str. Bleke klaproos

Papaver rhoeas Grote klaproos

Paris quadrifolia Eenbes

Parnassia palustris Parnassia

Pastinaca sativa s.str. Pastinaak

Pedicularis kerneri Kerners kartelblad

Pedicularis tuberosa Knolkartelblad

Pedicularis verticillata Kranskartelblad

Peucedanum ostruthium 

Phleum pratense aggr. Timoteegras

Phyteuma betonicifolium Grote rapunzel

Phyteuma hemisphaericum Grasbladrapunzel

Phyteuma spicatum Aarrapunzel

Picea abies Fijnspar

Pimpinella saxifraga aggr. Kleine bevernel

Pinguicula alpina Alpenvetblad

Pinguicula leptoceras Gewoon vetblad

Pinus cembra Arolladen

Pinus sylvestris Grove den

Plantago alpina Alpenweegbree

Plantago lanceolata Smalle weegbree

Plantago major s.str. Grote weegbree

Plantago media Ruige weegbree

Poa bulbosa var.vivipara
Knolbeemdgras
(levendbarend)

Poa nemoralis Schaduwgras

Polygala amarella Bittere vleugeltjesbloem

Polygala vulgaris s.str. Vleugeltjesbloem

Polygonatum odoratum Welriekende salomonszegel

Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel

Polygonum bistorta Adderwortel

Polygonum viviparum 
Knolletjes 1000knoop 
(levendbarende 1000kn)

Polypodium vulgare Eikvaren

Polystichum lonchitis Lansvaren

Populus tremula Ratelpopulier

Potentilla anserina Zilverschoon

Potentilla argentea Viltganzerik

Potentilla aurea Gulden ganzerik

Potentilla cinerea

Potentilla erecta Tormentil

Potentilla grandiflora Grootbloemige ganzerik

Potentilla recta Rechte ganzerik

Primula farinosa Melige sleutelbloem

Primula hirsuta Harige sleutelbloem

Pritzelago alpina Hutchinsia (Alpengemskers)

Prunella grandiflora Grote brunel

Prunella vulgaris Gewone brunel

Pulsatilla alpina ssp apiifolia
Gele alpenanemoon 

(Zwavelanemoon)

Pulsatilla vernalis Lenteanemoon

Pyrola minor Klein wintergroen

Pyrola rotundifolia Rondbladig wintergroen

Ranunculus acris s.str. Scherpe boterbloem

Ranunculus bulbosus Knolboterbloem

Ranunculus glacialis Gletsjerboterbloem

Ranunculus montanus Bergboterbloem

Ranunculus repens Kruipende boterbloem

Ranunculus trichoph.eradicatus

Reseda lutea Wilde reseda

Rhinanthus alectorolophus Wollige ratelaar

Rhododendron ferrugineum Roestbladig alpenroosje

Ribes alpinum Alpenbes

Rubus idaeus Framboos

Rubus saxatilis Steenbraam

Rumex alpinus Alpenzuring

Rumex scutatus Spaanse zuring

Salix glaucosericea Zijdeharige wilg

Salix herbacea Kruidwilg

Salix purpurea Purperwilg

Salix reticulata Netbladige wilg

Salix retusa Stompbladige wilg

Salvia pratensis Veldsalie

Sambucus nigra Zwarte vlier

Sambucus racemosa Trosvlier

Sanguisorba minor Kleine pimpernel

sanguisorba officinalis Grote pimpernel

Saxifraga aizoides Gele bergsteenbreek

Saxifraga biflora s.str. Tweebloemige steenbreek

Saxifraga bryoides Mossteenbreek

Saxifraga oppositifolia Zuiltjessteenbreek

Saxifraga paniculata Trossteenbreek

Saxifraga stellaris Sterbloemige steenbreek

Scabiosa columbaria s.str. Duifkruid

Scabiosa lucida Glanzend duifkruid

Sedum acre Muurpeper

Sedum album Wit vetkruid

Sedum alpestre Alpenvetkruid

Sedum atratum Donkere muurpeper

Sempervivum arachnoideum Spinnenweghuislook

Sempervivum montanum Berghuislook

Senecio doronicum Gemzenkruiskruid

Senecio incanus s.str. Grijs kruiskruid

Senecio viscosus Kleverig kruiskruid

Seseli annuum s.str. Bergvenkel

Silene dioica Dagkoekoeksbloem

Silene exscapa (acaulis) Stengelloze silene

Silene nutans s.str. Nachtsilene

Silene nutans ssp. livida (gele) nachtsilene

Silene otites Oorsilene

Silene vulgaris s.str. Blaassilene

Soldanella alpina Soldanella

Solidago virgaurea s.str. Guldenroede

Solidago virgaurea ssp. minuta Alpenguldenroede

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes

Stachys recta s.str. Bergandoorn

Stemmacantha rhapontica 
(Leuzea)

Schubbig zaagblad

Stipa capillata Vedergras

Stipa eriocaulis s.str. Sierlijk vedergras

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid

Taraxacum officinale aggr. Paardenbloem

Teucrium chamaedrys Gamander

Teucrium montanum Berggamander

Thalictrum minus s.str. Kleine ruit

Thesium alpinum Bergvlas

Thymus praecox ssp. 
polytrichus

Kruiptijm

Tofieldia calyculata Gele bieslelie

Tragopogon pratensis s.str. Gele morgenster

Trifolium alpinum Alpenklaver

Trifolium arvense Hazepootje

Trifolium badium Bruine klaver

Trifolium hybridum s.str. Bastaardklaver

Trifolium medium Middelste klaver

Trifolium montanum Bergklaver

Trifolium pallescens Bleke klaver

Trifolium pratense s.str. Rode klaver

Trifolium pratense ssp. nivale Sneeuwklaver
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Trifolium repens s.str. Witte klaver

Tripleurospermum perforatum Reukeloze kamille

Trollius europaeus Globebloem

Tussilago farfara Klein hoefblad

Urtica dioica Grote brandnetel

Vaccinium gaultherioides 

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes

Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes

Valeriana officinalis ssp. Valeriaan

Valeriana tripteris Drieslippige valeriaan

Valerianella sp Veldsla

Veratrum album ssp. 

lobelianum
Dodenwaad

Verbascum lychnitis Melige toorts

Verbascum nigrum Zwarte toorts

Veronica alpina Alpenereprijs

Veronica fruticans Rotsereprijs

Veronica urticifolia Netelbladige ereprijs

Vicia cracca s.str. Vogelwikke

Viola biflora Tweebloemig viooltje

Viola calcarata Alpenviooltje (tweesporig v.)

Viola tricolor Driekleurig viooltje

Deze lijst is samengesteld door: Els Löhr
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Logboek

woensdag 16-7-2003 A dorpje Forclaz
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woensdag 16-7-2003 B langs Borgne de Ferpecle
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woensdag 16-7-2003 C via La Giette naar Evolene
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donderdag 17-7-2003 A van Salay naar Bricola
Hier wordt de tocht naar La Forclaz in beschreven. 

Wij zijn vandaag met zeven mensen omhoog gegaan, genaamd: Josette, 
Monique,Roeland, Gerard, Floris, Hettie en Herman.

Het was een hele leuke, maar ook gezellige en interessante tocht. Oftewel we liepen 
soms over brede paden, maar ook over hele smalle paadjes, waar de bloemen 
overheen groeiden en de vlinders rondvlogen, de torren liepen en de sprinkhanen 

sprongen.
In het begin leek de leuke tocht meer op een kruiptocht, want er waren erg veel 

bloemen.
Later ging de tocht wat vlotter, maar gelukkig ontbrak het bloemen bestuderen en 
oefenen en het insecten bekijken niet.

We zijn wel een beetje anders gelopen dan gepland, maar dat maakte niet uit. We 
zijn namelijk dezelfde route gelopen als route A op 16 juli.

Het is een wandeling om nog heel vaak over te doen, dus het was een prettige 
wandeling.

Verslag van Roeland



22

donderdag 17-7-2003 B Lac Bleu
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vrijdag 18-7-2003 A Pic d'Artisinol
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vrijdag 18-7-2003 B Arolla naar Lac Bleu
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vrijdag 18-7-2003 C gletsjerdal Mont Mine
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zaterdag 19-7-2003 B vogelexcursie Arolla
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maandag 21-7-2003 B gletsjer Mt Collon bij Arolla
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dinsdag 22-7-2003 A veen bij Arolla
Vanaf de bovenste parkeerplaats volgen we de markering ‘Cabane de Dix’ en 
wandelen door een Arvenbos. Bij de Arve, Pinus cembra, staan de naalden in bosjes 

van 5 en de engelse naam is Arolla pine. Best leuk als je ze dan hier rond Arolla ziet 
staan. We kijken een tijdje naar een paar Notenkrakers die in de top van een Arve 

zitten en zich te goed doen aan de zaden. Een paartje Raven zit gezellig tegen 
elkaar te knorren in een andere boomtop en een Boomklever laat zijn heldere roep 
schallen. Naaldbosbewoners als Goudhaan, Kuifmees en Zwarte mees zijn druk 

tussen de takken op jacht naar wat eetbaars. 
Het pad loopt door een kommetje waar aan de rechterkant kleine waterloopjes naar 

beneden stromen. Deze natte helling is begroeid met grote moskussens, waartussen 
Stersteenbreek en kleine Basterdwederikjes bloeien. Rita, Gerrit en ik gaan op 
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plantenjacht, terwijl Carla haar vlindernet pakt. Allerlei kleurigs weet ze te vangen, 

o.a. een Zijde erebia en een Titania parelmoervlinder. Een rups van de Kleine 
nachtpauwoog zit zich vol te vreten. 

De plantenlijst telt al gauw 55 namen. De Sneeuw-, Stengelloze- en Purpergentiaan,
Dodenwaad, (die zoveel op de Gele gentiaan lijkt maar zijn mooie geplooide 
bladeren om en om aan de stengel heeft staan), Alpenbergvlas, Rozenkransje, 

Arnica, Geelhartje, Duivelsnaaigaren, Maanvaren, Alpen wijfjeswaren, Grote 
muggenorchis en Groene nachtorchis. Uiteraard op deze zure bodem ook het 

Roestbladig alpenroosje.
Op de terugweg verzamelen Gerrit en ik nog wat door Notenkrakers leeg gepikte 
Arvenappels. Het zijn behoorlijk zware vruchten, mooi grijsblauw aan de buitenkant 

en druipend van de hars.

dinsdag 22-7-2003 D Rondleiding in Les Hauderes
Naast toeristen uit Engeland, Duitsland en Frankrijk verzamelde een grote groep

KNNV-ers zich bij de plaatselijke VV om het een en ander te weten te komen over de 
historie van Les Haudères. Onze gids, gehuld in de traditionele klederdracht (zie foto

C 17), heeft ons een boeiende uiteenzetting gegeven over het leven in dit, tot voor 
kort nogal arme en afgelegen dorp hoog in de Alpen. Tot zo’n 35 jaar geleden leefde 
men er van de veeteelt en verbouwde men rond de boerderijen zijn eigen groenten 

en aardappelen. In diverse soorten schuren bewaarden mijn zijn voorraden. Zo is de 
streek beroemd om zijn “muizenstenen”; platten stenen die in de fundering van

graanschuren gebruikt werden om de muizen en ander ongedierte buiten te houden. 
(zie foto C22) Voor het bewaren van andere voorraden bouwden de bewoners
gezamenlijke schuren. Een mooi voorbeeld was de schuur met de 6 deuren, waarin 6 

families hun wintervoorraad bewaarden (zie foto C16)
 De kerk bleek pas zo’n 40 (???) jaar geleden gebouwd te zijn, met geld

bijeengebracht door de hele bevolking. 
 Het merendeel van de woningen kent een stenen /betonnen fundering en een
grotendeels houten bovenbouw. Ook heden ten dage tracht men deze bouwsteil, die 

de eigenheid van de streek kenmerkt, in ere te houden. Het hout is afkomstig uit de 
bossen en moet eerst een paar jaar drogen voordat het bouwrijp is.

 Vroeger bouwde men de toiletten aan de woning vast, wel hoog, omdat de sneeuw 
er metershoog kan liggen. Ook hadden ze hier ook een soort bedsteeën en
verwarmde men de kleine woon-  en slaapvertrekken met enorme tegelkachels. 

 Deze interessante rondleiding voerde ons dus langs alle mooie plekjes van Les
Haudères en had ik niet willen missen. Met de komst van de toeristen, rond eind 

jaren 60 is hier pas enige welvaart gekomen. Voor die tijd was het leven zo hoog in 
de Alpen hard en kende weinig afwisseling, Nu heeft men het materieel wel beter, 
maar de vraag is of dit niet ten koste zal gaan van eeuwenlange opgebouwde

tradities. De tijd zal het leren. 
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Dinsdag 22-7-2003 C Mayens de La Cretta
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woensdag 23-7-2003 B Ferpecle
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woensdag 23 juli 2003 C Huttentocht naar Aiguilles Rouge
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donderdag 24-7-2003 A Lac de Dix

donderdag 24-7-2003 B Col du Tsaté

Welgemoed vertrokken we met 3 auto’s. Op de kaart was de route uitgestippeld, 
maar al snel bleek dat deze niet zo geschikt was voor personenauto’s. In Motau 
liepen we vast op een heel smalle en steile gruisweg. Links en rechts houten

omheiningen en geen ruimte om te keren. Henk tilde 2 planken uit de omheining en 
Loes keerde de auto behendig op het gazon erachter. Dit was helemaal niet naar de 

zin van de eigenaar, die tierend op ons afstoof. Loes liet al haar charmes op de man 
los. Deze kalmeerde enigszins en stond toe dat we allemaal via zijn terrein konden 
keren.

We sukkelden terug naar La Forclaz en reden via Villa naar de hooivelden erboven 
(Mayens de Cotter), waar we de auto’s parkeerden op ca 2100m. We besloten 

richting Col de Torrent te wandelen vanwege de bloemrijke almen die Rita op een 
vorige excursie had gezien. Rita en ik beklommen een ‘afsteekje’ langs een beek en 
al snel hadden we een aardig plantenlijstje met o.a.: Senecio incanus (geelbloeiend 

zilverbladig kruiskruidje), Alpenaster, veel Parnassia, Breedbladige orchis, 
Rozenkransje, Paardehoefklaver, Rapunzel, Zodeklokje, Glanzend duifkruid, Ruige 

centaurie, en een enkele late Voorjaarsgentiaan.Tijdens de koffiepauze kregen we 
bezoek van een vette rups van de Walstropijlstaart. Al gauw kwamen donkere wolken 
opzetten en dichte nevels rolden van de berghelling omlaag. Het zag er niet gezellig 

uit. Beneden ons dreef een boer zijn koeien bijeen. Was er slecht weer op komst? 
We besloten tot een soort baken met kruis te lopen en daar om te draaien, want 

verder klimmen met dit slechte zicht had weinig zin. Het dal beneden ons was totaal 
onzichtbaar.
Vlakbij de auto’s vonden we een nieuwe plant voor de lijst: Franjegentiaan
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vrijdag 25-7-2003 A vlinderexcursie Val d'Hérémence
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vrijdag 25-7-2003 C Pas de Chevres
Vandaag vertrokken we vanuit Arolla (op 1956m hoogte) met 21 deelnemers voor de 

tocht naar Col de Riedmatten op 2919m en de Pas de Chèvres op 2855m. Totaal 
dus een kleine 1000 meter stijgen voor de Col de Riedmatten.
Het eerste stuk ging nogal steil omhoog maar dat duurde niet te lang en daarna ging 

het over enige kilometers langzaam omhoog op een duidelijk en makkelijk pad over 
de almweiden van de Tsjiore Nouve, tot we aan de voet van de bergrug kwamen. 

Waar het pad zich splitste namen Koen en Rien de langste stijging naar de Col en de 
rest nam de route naar de iets lagere Pas (je moet uiteindelijk niet overdrijven). 

De regel dat je bij normaal tempo circa 300 m per uur kunt stijgen werd weer bewe-
zen, want we waren in ca 3½ uur boven, inclusief  koffiepauze. Helaas was er voor 
Els geen koffie, want ik (Hans) was vooruitgegaan en had de thermosfles in mijn 

rugzak.
Op de pas lunchten we, genoten van het zonnetje en van de tientallen vlinders die 

met een flink vaartje langs trokken (Rita ging uit haar dak). Het weer was prachtig, de 
vergezichten groots, zelfs de Matterhorn was zichtbaar. In de diepte zagen we Rien 
en Koen aankomen, die bij de Col de Riedmatten waren afgedaald naar de gletsjer 

en die nu de Pas de Chévres via een hoge en smalle ijzeren ladder tegen de 
rotswand moesten opklimmen. Op de terugweg werd een stop ingelast voor de 

floristen, zodat na de ‘klimmers’ ook de ‘kruipers’ aan hun trekken kwamen.
Hans

Met z’n achten togen we onder een stralende hemel naar de op bijna 3000 meter ge-
legen Pas de Chevres. Met auto’s zijn we naar Arolla gereden, alwaar we onze me-

chanische vervoermiddelen zo hoog mogelijk voorbij het dorp geparkeerd hebben. 
De klim van zo’n 800  meter was zwaar, maar erg afwisselend. Het eerste deel steeg 
steil, het middendeel is waarschijnlijk bedoeld om even op adem te komen om uit-

eindelijk na behoorlijk te hebben afgezien, de pas te bereiken. Vlak onder de top zijn 
Koen en Rien, onze echte berggeiten, rechtsaf geslagen om ook “even” de Col de 

Rietmatten te nemen. Aangekomen op de Pas de Chevres is het uitzicht adem-
benemend. Naast alle besneeuwde toppen die je zover je kijken kunt ziet liggen, 
bevindt zich het Lac des Dix schuin onder je en kijk je zo uit op de gletsjer van de 
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Cheillon, of wat daar tenminste van over is. De berghut “Cabane des Dix” die aan de 

overkant ligt, is bereikbaar zonder dat je nauwelijks meer over de gletsjer hoeft te 
lopen. Dat was tot voor een paar jaar geleden wel anders. De resultaten van de kli-

maatverandering, waardoor de aarde opwarmt, zijn hier heel duidelijk waarneembaar 
en maken dat we (volgens mij tenminste) ons wel degelijk grote zorgen moeten 
maken .

Na even gezeten te hebben, verschenen de beide heren onderaan de loodsteile 
ladders die je op moet om weer aan de afdaling te kunnen beginnen. Die ladders zijn 

een eitje voor wie geen hoogtevrees heeft, maar oh wee, als je wat aarzelt, hou je 
het drukke klimmend en dalend wandelverkeer aardig op, zoals bleek toen we daar 
zaten. Ook José en Els zijn de trap op  en af geweest: héél moedig.

De terugweg verliep voorspoedig. Het weer bleef fantastisch en met een welverdiend 
drankje bij de Vlaming sloten we deze prachtige dag af. Onderweg hebben we veel 

prachtige Alpenplanten gezien en de tamme alpenmarmotten mogen zeker niet 
onvermeld blijven. 

zaterdag 26-7-2003 B Lac des Dix
Vandaag gaan we naar de hoogste stuwdam ter wereld, bijna 300 meter hoog. Er 

was 5.8 miljoen m3  beton voor nodig en het gevaarte moet 400.000.000 m3 water in 
bedwang houden. We hoeven de muur niet te beklimmen want een gondel zoeft ons 
in een paar minuten naar boven. Daar verrassen we een Rotskruiper die vlak boven 

ons tegen de wand zit en als een grote grijs-met-rode vlinder omhoog fladdert.
We lopen Le Sentier des Bouquetins (Steenbokkenpad); een mooie wandeling van 

4uur belooft de folder. Al gauw splitst onze groep zich in lopers (Bouquetins) en 
plantenkijkers (Floristes). Wat is er veel te zien: welige pollen Parnassia, het mooie 
bleekgele Kolfklokje, Groene nachtorchis, Gele monnikskap, Blauwe monnikskap, 

Maanvarentjes, Rapunzels, Manschild, Zilverdistel, Soldanelles in vrucht….driftig 
wordt naam na naam in het notitieboekje neergepend. Tot mijn schrik zie ik de af-

stand tussen ons en de kopgroep wel heel erg groot worden. Al dravend probeer ik 
nog steeds plantennamen te noteren, tegelijkertijd het mooie dal rechts te bewon-
deren en intussen op het smalle pad te blijven. Er moet een bergbeekje worden 

overgestoken en daarna komt er een mooi klimmetje over grote keien en door een 
soort gangetje. Gelukkig, als ik hijgend naar boven ben geklauterd, zie ik dat de 

hoofdmacht nog bij de Cabane de Prafleuri (2662m) aan lange tafels zit uit te buiken 
van de lunch. En ook de langzamere lopers hebben nog alle tijd om hun bammetjes 
op te eten.

We besluiten de hele rondwandeling te maken en klimmen naar de Col des Roux 
(2804m). Het behoorlijk steile pad slingert zich tussen het blauwste blauw van 

Gentianen. Het wordt steeds mooier, de oohhs en aahhs zijn niet van de lucht. 
Hellingen die helemaal blauw zijn van de Monnikskappen en smeltwaterbeken die 
zich bruisend door smalle kloven wringen. Een smeltwaterpoeltje ligt als een spiegel 

tussen de rotsen, omgeven door een dikke band van pluizig wit Scheuchzers 
Wollegras. Tom die als Sint Christoffel de reizigers over een wildstromende beek 

loodst. De hut La Barma op 2458m, waar voor een blauwe zee van Monnikskappen 
golft, en waar achter het turkooiskleurige Lac des Dix zich uitspreidt. De uitzichten, 
de bloemenweelde. Het is inderdaad een magnifieke promenade, maar ‘quatres 

heures’ is voor ons wel wat aan de korte kant.
Toch hebben we kans gezien 122 planten te noteren. Het waren er veel en veel 

meer, en daar komen we dan graag een andere keer voor terug!
Els
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Omdat niemand deze tocht volgens een paar van onze medekampgenoten mocht 
missen, meldde zich liefst 19 deelnemers aan voor deze spectaculaire excursie. Om 

meerdere was dat zo. Nergens hebben we zo’n verscheidenheid aan Alpenflora 
kunnen ontdekken. De teller stond pas ver over de 100 soorten stil. En nergens heb 
ik zo “uitbundig” kunnen klauteren (tenminste de schrijfster van dit verslag niet) 

schitterend!! Maar het was ons wel anders voorgesteld, want anders hadden we 
ongetwijfeld wat minder deelnemers gehad. Maar hulde voor eenieder die de col 

gepasseerd is. 
Pikdonkere tunnels, velden vol blauwe monnikskap afgewisseld met zilverdistel (of 
was het driedistel), er lustig op determinerende groepsgenoten, kabbelende 

bergbeekjes, diverse gentiaansoorten, velden wollegras (of was het veenpluis?), 
behulpzame reisgenoten, nectar verzamelende kolibrievlinder, de imposante 

stuwdam. Het was allemaal te veel om op te noemen. Alweer een hoogtepunt in deze 
reis!!
Maria

P.S. Wat was ik blij dat ik mijn wandelstokken had meegenomen!!

zaterdag 26-7-2003 C van Arolla naar Les Hauderes
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zondag 27-7-2003 B Dorpsfeest in Les Hauderes
Aangezien er velen van ons, waaronder ondergetekende, een week eerder zich 

nogal bekocht voelden toen we in grote getale naar Evolène waren gewandeld, 
maakte ik mij met de nodige scepsis op voor dit “volksspektakel” .
De avond ervoor had menigeen zijn danskwaliteiten al beproefd, onder het genot van 

folkloristische muziek. Dat stond gelukkig de deelname aan een van de mooie 
excursies weinigen in de weg.

Na het gezwoeg en gezweet in de bergen was een bezoekje aan de jaarmarkt een 
leuke afwisseling. Van autochtone wijntjes tot allochtone truien. Er was voor elk wat 
wils. Her en der waren eettentjes ingericht. Alles was prima voor elkaar. Ook het 

weer werkte mee, al dreigde er van alles los te barsten.
Toen de klok richting half 5 wees, zijn we de arena eens op gaan zoeken, waar de , 

volgens de vooraankondiging spectaculaire koeiengevechten zouden plaatsvinden. 
Ook vanaf veilige afstand was waar te nemen dat er geen aaibare exemplaren deel 
zouden nemen.  Ze snoven, loeiden  en gromden er vrolijk op los en wanneer zo’n 

zwarte dikbil zich bij haar zusters aanmeldde werd ze grondig verwelkomd. Aan alles 
was te merken dat het er wel eens ruig aan toe zou kunnen gaan, maar van enige 

voorzorgsmaatregelen was in de verste verte niets te merken. Een dun nylondraadje 
markeerde de arena en ook bij de eigenaren van de acht weinig vrouwelijk schoon 
uitstralende hoofdrolspeelsters was van geen enkele opwinding sprake. Neen, de 

dames in kwestie leken daar alleen last van te hebben. 

En toen de STRIJD.
Ik zal u de details besparen, voor wie het gemist heeft. Maar het had soms meer van 
een slapstick weg. Als de koeien elkaar te ver naar rechts duwden, moesten de 

toeschouwers rechts rennen voor hun leven. Vonden de dames het nodig elkaar naar 
links te duwen waren de toeschouwers daar het haasje (foto E34). Zo golfde het 

strijdtoneel letterlijk heen en weer. Ongelukken konden niet uitblijven en het verbaas-
de ons dat de teller uiteindelijke maar bij één gebroken been bleef stilstaan. Maar 
goed, spektakel alom. 

Mijn geld was ik helaas al na 1 ronde kwijt. Ik vond koe 8 er vooraf zo rustig bijstaan 
en had gehoopt dat het stilte voor de storm was. Maar deze dame behoorde, net als 

ik, tot het meer pacifistische deel van haar soort, want ze was ook in de arena tot 
geen enkele vorm van strijd te bewegen. Hulde!!  Maar koe 3 (of was het 7?) ging er 
wel met de hoofdprijs vandoor.      Maria
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maandag 28-7-2003 B Naar Col de Torrent
Nadat Maria de deelnemers van de loopexcursie ergens boven Villa had afgezet en 

dacht lekker te gaan ontbijten, vroegen Frans en ik of ze nog een keer met ons naar 
boven wilde rijden om de Col de Torrent te bekijken. Maria slikte haar boterham door 
en even later toerden we over de boerenweggetjes omhoog. Bij de 2 caravans was 

een parkeerplekje voor de auto. Vier dagen geleden waren we ongeveer tot hier 
gekomen, nu gingen we de wandeling afmaken. Frans kroop door de kapotte 

achterruit van een caravan naar binnen, zwaaide beminnelijk naar ons en klom snel 
weer uit het vervallen en stinkende interieur naar buiten.
We kwamen onderweg wat ingestorte muren tegen. Ooit een hut, nu lag er nog een 

bedspiraal, wat tentdoek en wat onduidelijk afval. Op een stenen vuurplaats stond 
een zwartgeblakerde steelpan. Die werd zo te zien nog wel eens gebruikt.

Rita had ons opgedragen om scherp uit te kijken naar Viooltjes en Doronicums en 
deze accuraat te determineren. Tot onze grote opluchting zijn we daarin geslaagd. 
Een groepje Viola calcarata (Langsporig- of Alpenviooltje) werd niet over het hoofd 

gezien en wat hoger op de helling zagen we Grootbloemige doronicum, de soort met 
hartvormig blad. Tapijtjes van zilverige, viltige plantjes van nauwelijks 1cm hoog, 

bleken Bosdroogbloem te zijn. En een afgeplukte, uitgebloeide aar van naar ik dacht 
een Rapunzelsoortje, bleek later bij determinatie de Montebaldo anemoon te zijn. 
Grote vreugde over deze zeldzame vondst!

Bovenop de Col zagen we enerzijds het stuwmeer Lac de Moiry, in een zijtak 
gelegen van het Val d’Anniviers, en aan de andere kant Val d’Herens met de 

camping en de weg die zich naar Arolla slingert. Overal bergtoppen en gletsjers. 
Frans pakte schetsboek en pen, terwijl Maria en ik ons met de camera uitleefden.
De wandeling terug was door de wisselende uitzichten ook heel plezierig. Het was 

onze laatste van een hele reeks mooie excursies.


