ROUTE

VECHTEN

TEGEN
Drie renners, tegen extreme hellingen, uitputting, kou en ijle lucht;
in de Ötztaler Alpen gaan we het gevecht aan met reuzencols die
zelfs de talentvolste profcoureurs doen sidderen.

ALPENREUZEN
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tekst en foto's: Bram de Vrind
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'Zie onverwachte obstakels als uitdagingen die de weg naar het
doel nog interessanter, nog spannender en lonender maken’
— Ultrarijder en bestsellerauteur Wolfgang Fasching

Het 2509 meter hoge Timmelsjoch - de hoogste grensovergang van Oostenrijk - draagt
vanwege zijn verborgen ligging de bijnaam
'Geheime Passage'. Wie de bergen op de
grens met Italië wil oversteken, doet er beter
aan de lagere Brennerpas in het oosten of de
Reschenpas in het westen te kiezen.
Het Timmelsjoch was eeuwenlang een route
voor smokkelaars die over het onherbergzame
zadel tussen de drieduizenders glipten. Maar
in de jaren vijftig en zestig werd, met decennia vertraging, een verharde weg over de col
aangelegd. Toeristen ontdekten de verborgen
passage en de rol van de smokkelaars raakte
uitgespeeld. Maar niet helemaal. Tijdens de
beklimming ontwaren we ter hoogte van de
Timmelsjochbrücke de gestalte van een man
die iets in zijn schild voert. Nee, het is geen
smokkelaar met verboden waar. Het zwarte
silhouet is onderdeel van een klein bezoekerscentrum dat aan het gevaarlijke leven van de
smokkelaars herinnert.
ZWAARSTE GRAN FONDO
We zijn in Sporthotel Alpina in Sölden neergestreken om de reuzencols in dit ruige deel
van Oostenrijk te beslechten. Het fietsseizoen
van Roadbike Holidays duurt van begin juli tot
midden september. Veel renners komen trainen
in de aanloop naar de Ötztaler Radmaraton
eind augustus. De cyclosportive die bekend
staat als 'zwaarste gran fondo van Europa'. Met
238 kilometer, vier cols en 5500 hoogtemeters
overtreft hij in lengte en hoogtemeters concurrenten als de Marmotte.
Roadbike Holidays werkt hier met vier professionele gidsen. We fietsen morgen met gids
Wolfgang Fasching, meervoudig winnaar van
de Race Across America, waarna we met de
Tiefenbachferner (2829 meter) de hoogste
asfaltweg van de Alpen beklimmen. Maar voor
vandaag staat eerst een etappe over de wegen
van de Ötztaler Radmaraton in het routeboek.
We trekken over het Timmelsjoch naar Italië,
beklimmen daar de Jaufenpass en keren terug
over het Timmelsjoch die aan de Italiaanse
zijde ook Passo del Rombo heet. Met 147
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kilometer en 4600 hoogtemeters benadert het
profiel dat van een bergrit in de Tour de France.
Het Timmelsjoch is vanuit Sölden 23,1 kilometer
lang tegen een gemiddelde stijging van vijf procent. De klim met zijn elf genummerde 'Kehren'
(haarspeldbochten) is echter zwaarder dan dat
percentage doet vermoeden. De gemiddelde
hellingsgraad wordt vertekend door een afdaling vanaf de Windegg op zestien kilometer. Er
wacht drie kilometer onder de top een maximaal
stijgingspercentage van 15,6 procent.
HARKEN ALS MOLLEMA
We vertrokken deze zomermorgen vanuit
Sölden en passeerden Alpenweides met gele
boterbloemen, paarse orchideeën en kletterende watervallen. Reisgenoten Maarten
en Tobias waren niet te houden. Ze vertrokken al bij de eerste haarspelden, terwijl ik op
achterstand harkte als Bauke Mollema. Na
koud vier kilometer stond het zweet me op
het voorhoofd. Gaandeweg werd duidelijk dat
de Geheime Passage door de jaren een deel
van zijn romantiek heeft verloren. De pas is
tegenwoordig ook een piste voor sportauto's
en motoren. Porsches, Audi's en hele Harleypelotons raasden voorbij op de haarspeldbochten met uitzicht op het Gurgler Tal. Ze
profiteren van het ontbreken van traag vrachtverkeer op de route en laten zich niet weerhouden door de 21 euro tolgeld (retour) op de pas.
In de vallei met het silhouet van de smokkelaar
overschrijden we de boomgrens en klimmen langs Alpenweides en rotsen, met op de
achtergrond het geluid van rinkelende koeienbellen en een bergrivier. In het wiel van Tobias
rond ik de steile bochten onder de pashoogte
terwijl Maarten vooruit rijdt. We passeren
sneeuwvelden en een grazende schaapskudde
onder de elfde bocht. Dan bereiken we de
top en highfiven op de parkeerplaats voor het
bergrestaurant.
Vanaf de pas duiken we de Italiaanse autonome provincie Südtirol binnen, waar de
plaatsnaamborden tweetalig zijn, maar de
voertaal nog altijd Duits is.

Veel renners komen dan in het Ötztal trainen voor de cyclosportive die geldt staat als
zwaarste gran fondo van Europa. Met 238 kilometer, vier cols en 5500 hoogtemeters
overtreft hij in lengte en hoogtemeters concurrenten als de Marmotte.
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Regenwolken kruipen over de bergkam. Snel nemen we de afzink.
Halverwege de afdaling moeten we echter in de remmen:
een kudde koeien steekt de weg over.
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We dalen over een serie van vijf haarspeldbochten die als een verwarmingselement
tegen de berg liggen. Op de achtergrond
domineren de toppen en sneeuwwanden
van de Ötztaler Hauptkamm.
Na een smakelijke pasta Bolognese in
Schönau duiken we door een afwisseling van
tunnels en galerijen naar Sankt Leonhard
of San Leonardo in het Passeiertal. Daar
ligt de volgende Alpenreus te wachten. De
Jaufenpass of Passo Giovo voert over 19,6
kilometer aan gemiddeld 7,2 procent naar een
hoogte van 2094 meter. Onderweg sturen we
door elf haarspeldbochten.
De pas werd onder het bewind van de
Oostenrijkse keizer Franz Josef I aangelegd
als verbindingsweg tussen het Passeiertal
en Wipptal in het noorden. Aan het in 1912
voltooide 'meesterwerk' werd zes jaar lang met
soms 200 arbeiders tegelijk gebouwd.
De Jaufenpass was meermaals toneel van wielergevechten. In de Ronde van Italië van 1994
blonk de jonge Marco Pantani uit tijdens een
etappe over de pas en pakte zijn eerste Giroritzege. Il Elefantino beklom de col echter via
de noordkant, net als overigens het parcours
van de Ötztaler Radmaraton.
TRAP RICHTING HEMEL
Het is drukkend warm. Boeren hooien het
gras. Een groep motorrijders zit aan het bier.
De haarspeldbochten worden gemarkeerd
in tweetalig 'Kehre' en 'Tornante'. Tobias
dicteert het tempo. Ik rijd achter Maarten.
Zweetdruppels stromen van mijn kin. Na kilometers beulswerk gaat bij Tobias plotseling het
licht uit. Hij heeft last van de hitte en besluit
in eigen tempo verder te klimmen. We krijgen
het nog warmer als de route boven Walten/
Valtina over vers asfalt voert. Wegwerkers met
wals- en asfaltmachines rijden ons tegemoet.
Mijn banden plakken als met lijm aan het hete
wegdek. We bereiken de tweede serie haarspeldbochten in het bos. Met een stabiele hellingsgraad van zeven, acht procent is de groene
Jaufenpass ons gunstiger gezind dan het steile
Timmelsjoch. De klimgeit in me komt naar

boven. Ik rijd nu voorop in plaats van achteraan
te bungelen.
We verlaten het bos en klimmen langs
Alpenweides met bloeiende orchideeën.
De weg loopt als een trap richting de hemel.
Dan ronden we de laatste bocht Römercurve/
Curva Romana en klimmen naar de top. We
vullen onze bidons en moedigen Tobias aan die
even later boven komt. Two down, one to go!

DE REUZENCOLS

2509m
1.

Regenwolken kruipen over de bergkam. Snel
nemen we de afzink. Halverwege de afdaling
moeten we echter in de remmen: een kudde
koeien steekt de weg over. Hoeveel het er zijn?
“Honderd koeien en twee ezels”, grapt de boer
over zijn twee knechten die niet meewerken.

Timmelsjoch
(vanuit Sölden)
Hoogte: 2509 meter.
Lengte: 23,2 km.
Gemiddelde stijging: 5 procent.
Maximale stijging: 15,6 procent.
11 genummerde haarspeldbochten.
Voltooid: 1959.

2094m
VIJFTIEN TUNNELS
We dalen naar de voet van de Italiaanse zijde
van het Timmelsjoch of Passo del Rombo.
De pas is in lengte (29,1 kilometer) en aantal
hoogtemeters (1814) nog extremer dan de
Oostenrijkse kant. Onderweg zullen we vijftien genummerde tunnels passeren. De route
werd in de jaren dertig onder het bewind van
Benito Mussolini als militaire weg tot twee
kilometer onder het zadel aangelegd. De
Italiaanse dictator besloot de werkzaamheden echter te staken als onderdeel van een
alliantie met Adolf Hitler. Pas eind jaren zestig
werd de route aan de Italiaanse kant van de
Geheime Passage voltooid.
De Giro d'Italia deed de pas één keer aan,
tijdens de beruchte editie van 1988. Dat was
geen succes. Twee dagen voor de etappe van
Merano naar Innsbruck kreeg het peloton een
historische sneeuwstorm te verduren op de
Passo di Gavia, tijdens een etappe die overigens werd gewonnen door de Nederlander
Erik Breukink.
Renners vonden het belachelijk dat de koersdirectie de sneeuwtocht liet doorgaan en dreigden
bij de eerstvolgende sneeuwval te staken. Op
de Passo del Rombo begon het inderdaad te
sneeuwen en het peloton kneep demonstratief
in de remmen. Zo niet de Zwitser Daniel Gisiger.

2.

Jaufenpass/Passo Giovo
(vanuit Sankt Leonhard)
Hoogte: 2094 meter.
Lengte: 19,6 kilometer.
Gemiddelde stijging: 7,2 procent.
Maximale stijging: 10,0 procent.
11 genummerde haarspeldbochten.
Voltooid: 1912.

2509m
3.

Timmelsjoch
(vanuit Sankt Leonhard)
Hoogte: 2509 meter.
Lengte: 29,1 kilometer.
Gemiddelde stijging: 7 procent.
Maximale stijging: 14,1 procent.
15 genummerde tunnels.
Voltooid: 1968.

2829m
4.

Tiefenbachferner
(Ötztaler Gletscherstrasse)
Hoogte: 2829 meter.
Lengte: 14,8 kilometer.
Gemiddelde stijging: 9,7 procent.
Maximale stijging: 16,6 procent.
Voltooid: 1972.
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Twee dagen voor de etappe van Merano naar Innsbruck kreeg het peloton
een historische sneeuwstorm te verduren op de Passo di Gavia, tijdens een
etappe die overigens werd gewonnen door de Nederlander Erik Breukink.

Hij ging ervandoor en bereikte als eerste de
top. “Het is bekend dat ze in Zwitserland nooit
staken”, schreef de Italiaanse krant La Stampa
over zijn actie.

doel blijft focussen. Een tegenslag is nog geen
nederlaag. Tegenslagen horen net zozeer bij
het leven als successen’, orakelt hij tijdens een
koffiestop op het terras.

MACHTIGE GLETSJERS
De zon zakt achter de bergen. De weg kruipt
eindeloos omhoog door het Passeiertal. Tobias
heeft het nog altijd moeilijk. We rijden tot
halverwege de pas met zijn drieën omhoog,
waarna hij besluit in zijn eigen tempo verder
te klimmen.

Met zijn woorden in het achterhoofd rijden we vanuit Sölden naar de Ötztaler
Gletscherstrasse. De monsterklim werd in
1972 geopend als route naar het skigebied
van de Rettenbachferner en Tiefenbachferner.
De klim houdt verschillende ontzagwekkende
records. De weg naar de Tiefenbachferner
is met 2829 meter de hoogste asfaltweg
in de Alpen. Hij overtreft de Franse Cime
de la Bonette die tot 2802 meter reikt. De
1729 meter lange tunnel naar de gletsjer
is de hoogste tunnelweg van Europa. De
Tiefenbachferner was tijdens de Tour de
Suisse dit jaar toneel van de hoogste aankomst bergop in Europa met een finish bij de
skiliften op 2780 meter. Het record van de
Giro-aankomst op de Stelvio (2757 meter)
werd daarmee uit de boeken gereden.

In het wiel van Maarten snel ik over een heerlijk
stuk valsplat van vier kilometer vanaf het bergdorpje Saltnuss tot aan de haarspeldbochten
bovenin de pas. Daar rijden we met uitzicht op
de zwarte rotsen en machtige gletsjers van de
Tiroler Hauptkamm. De bergen werpen steeds
langere schaduwen in het dal. We zijn alleen
met de natuur en de verlaten pas.
De stijgingspercentages rijzen tot tien procent
en ik moet Maarten laten gaan. Dan, aan de
voet van de haarspeldbochten met het verwarmingspatroon, gebeurt het. Ineens sta ik
volledig geparkeerd. De krachten vloeien uit
mijn lichaam als lucht uit een leeglopende
ballon. Ik praat op mezelf in: 'Kracht zetten
en draaien die molen!' Maar ik zal mijn tempo
niet hervinden. Ik kruip over de laatste serie
haarspeldbochten en pers er een sprintje van
niks uit op het valsplat na de laatste tunnel.
De pas biedt een desolate aanblik. Het is koud
en de parkeerplaats voor het bergrestaurant is
leeg. We trekken onze jackjes aan en duiken
naar beneden. De grootste Alpenreus moet
dan nog komen.
ONTZAGWEKKENDE RECORDS
De volgende morgen trappen we met gids
Wolfgang Fasching los onder grijze wolkenluchten in het rustige Ventertal. We ondervragen Wolfgang over zijn indrukwekkende
prestaties als ultrasporter (zie kader). Hij won
drie keer de Race Across America, beklom de
hoogste bergen van alle zeven continenten en
werkt nu als mental coach in het bedrijfsleven.
‘Bij tegenslagen komt het eropaan dat je op je
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De klim bestaat uit 1438 hoogtemeters in
slechts 14,8 kilometer en is bijgevolg gemiddeld 9,7 procent. Het is lastig te zeggen welk
deel het zwaarst is: de eerste zes kilometer tot
het tolhuis, waar de hellingsgraad nauwelijks
onder 11 procent zakt, of de haarspeldbochten
van maximaal 16,6 procent bovenin.
MISHANDELING
Duidelijk is dat de klim zelfs de talentvolste
wielerprofs op de knieën dwong. Jan Ullrich,
wellicht de beste Duitse wielrenner aller tijden,
plofte tijdens een etappe van de Deutschland
Tour van 2005 op drie kilometer van de finish
bij het skioord op 2617 meter. ‘Je komt hier niet
naar boven, er is geen lucht (…). Dit is mishandeling’, kermde hij na aankomst.
Recenter zette de Nederlander Steven
Kruijswijk een foto van zichzelf bij de zevende
bocht van de Gletscherstrasse in de Tour de
Suisse op Instagram. Vergezeld van de tekst:
“Het moment dat er een bord met 2455 meter
staat en je nog steeds niet op de top bent!
#tiefenbachferner #aiii.’

ultRaRace-KaMpioen
Wolfgang Fasching (49), gids van Roadbike Holidays,
is onder meer drievoudig winnaar van de Race Across
America, een extreme fietswedstrijd van de westkust
naar de oostkust van de Verenigde Staten. Als bergsporter deed hij de 'Seven Summits': het beklimmen
van de hoogste bergen van alle zeven continenten.
In 2014 nog voltooide Fasching in een recordtijd van 21
dagen, 19 uur en 31 minuten de Russia Coast to Coast,
een tocht van 10.000 kilometer van Vladivostok naar
Sint-Petersburg. ‘De wegen waren zo slecht dat ik duizend kilometer met de mountainbike moest rijden’, vertelt Wolfgang. Hij werd onder andere aangereden door
een auto, maar kon zijn tocht toch voltooien. Bij de Race
Across America was het gebrek aan slaap de grootste
uitdaging: ‘Zes tot acht uur slapen op acht dagen fietsen, was een mentale challenge.’
Fasching verbindt zijn ervaring als sporter met de theorie als mental coach in het bedrijfsleven, waarvoor
hij een academische studie volgde. Wat het bedrijfsleven kan leren van topsport? ‘Doelen stellen. Doorzetten.
Discipline. En tegenslagen opvangen’, somt Fasching
op. ‘Bij tegenslagen moet je zorgen dat je op je doel
blijft focussen. Tegenslagen horen net zozeer bij het
leven als successen. Succes is prettiger, maar tegenslagen leerzamer. Als topsporter heb ik ongelooflijk zware
momenten gekend. In de Race Across America brak ik
mijn sleutelbeen op 200 kilometer voor de finish. Dat
zijn de momenten waarbij het eropaan komt. Ik ben
met een bandage doorgereden en behaalde de tweede
plek. Doorzetten. Zo werkt het ook in business en het
dagelijks leven.’
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FIETSEN IN HET ÖTZTAL

Voor Domenico Pozzovivo, die toch bekend staat als een van de beste
klimmers uit het profpeloton, was de klim te veel. Hij parkeerde aan
de voet en moest zijn leiderstrui afstaan aan Špilak.

Hij wist de schade nog te beperken met een
dikke minuut tijdsverlies op winnaar Simon
Špilak. Maar voor Domenico Pozzovivo, die
toch bekend staat als een van de beste klimmers uit het profpeloton, was de klim te veel.
Hij parkeerde aan de voet en moest zijn leiderstrui afstaan aan Špilak.
JAMES BOND
Vanuit het skidorp Sölden met zijn aprèsski-bars, discotheken, outdoorwinkels en
pumptrack rijden we naar voet van de
klim. Daar wijzen banieren erop dat op de
Gletscherstrasse de James Bond film Spectre
(2015) is opgenomen. In de film achtervolgt 007 per vliegtuig de bad guys op de
pas. Op de klim blijkt me hetzelfde lot te
wachten als al die andere renners die op de
Gletscherstrasse braken; al bij de voet sta ik
volledig geparkeerd. Ik trek aan mijn stuur en
dans op de pedalen, maar ik kan het wiel van
Maarten nog geen tien meter houden. Jaloers
kijk ik naar de toeristen die met een kabelbaan omhoog zeilen. Zij zijn misschien al over
tien minuten boven.
Na de frustratie volgt de berusting. Ik denk
aan de woorden van gids Wolfgang: tegenslagen horen er nu eenmaal bij. Ik probeer te
genieten van het uitzicht op de besneeuwde
bergtoppen en de paarse orchideeën in de
berm. Ik kruip onderin de beugels en merk dat
ik iets meer vaart kan maken in de klimhouding van Marco Pantani.
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Sölden ligt op een kleine 900 kilometer ofwel
een dag rijden van Utrecht. De cols zijn er
zeer uitdagend en wegens het beperkte aantal bergpassen kun je er eigenlijk geen rondjes maken. Elk jaar eind augustus vindt vanuit
Sölden de beroemde cyclosportive Ötztaler
Radmaraton plaats. 238 kilometer en 5500
hoogtemeters. Meer info:
www.oetztaler-radmarathon.com.
Meer informatie over het gebied:
www.oetztal.com/bike

In de korte afdaling naar het tolhuis krijgen de
benen even respijt, waarna de Gletscherstrasse
weg stoïcijns verder stijgt met percentages
rond 11 procent. Ik fiets langs weelderige
Alpenweides met bloeiende paardenbloemen, boterbloemen en madeliefjes. Op de
achtergrond verschijnt de machtige gletsjer.
Maarten is nog maar een stipje in de verte. In
de haarspeldbochten volgen stroken tot 16 procent. Traag klim ik als Pantani in slow motion
onderin de beugels. Ik adem de ijle lucht in en
tuur naar het lege asfalt. Ik passeer de bocht
op 2455 meter waarover Steven Kruijswijk op
Instagram berichtte.
GLETSCHERZEIT!
Na het zigzaggen door de bochten komt het
skistation plotseling dichtbij. 'Gletscherzeit!',
vermeldt een boog boven de helling. Ik zet
koers richting een imponerende wand van rotsen, sneeuw en ijs. Ik voel me nederig als kleine
renner in de overweldigende natuur. De weg
buigt linksaf naar de tunnel langs de gletsjer.
Tobias komt aangefietst als ik voor de tunnel
stop om mijn lampjes om te binden. Samen
klimmen we naar het felle licht aan het einde
van Europa's hoogste tunnel. De vergelijking
dat we klimmen naar de hemelpoort dient zich
aan. Na het uitrijden van de tunnel treffen we
echter niet de heilige Petrus, maar een rillende
Maarten, die al een kwartier staat te wachten
bij het skistation op een lege parkeerplaats.

ROADBIKE HOLIDAYS
Roadbike Holidays verzorgt fietsvakanties
vanuit Sporthotel Alpina in Solden. Het seizoen loopt van juli tot en met augustus.
Het hotel heeft uitgebreide faciliteiten voor
fietsers, zoals een bikewash, fietsenstalling
en dagelijks sportpakket met repen en isotone sportdrank. Er kan ook worden gefietst
onder begeleiding van professionele gidsen,
waaronder ultrarijder Wolfgang Fasching.
Meer info: roadbikeholidays.com
of alpina.riml.com

