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Zondag 20 juli,

De zondag staat in het teken van de grote reis naar 
Oostenrijk. TomTom had voor mij uitgerekend dat 
ik vanuit Daun zo’n 6 en een half uur onderweg zou 
zijn tot aan mijn vakantiebestemming. Niets is echter 
minder waar.

Tijdens het ochtendappél, zo rond de klok van 9 
horen wij dat Konnie ziek is en zo snel mogelijk thuis 
gebracht zal worden door Niels. De rest heeft nog 
even tijd voor een ontbijtje en daarna laden wij de 
Beamer op de aanhanger om het beestje tijdens de 
reis naar huis te belonen met wat rust na de grote 
prestatie die hij dit weekend geleverd heeft. Van 
de jongens krijg ik nog even een jerrycan met olie 
en een kannetje koelvloeistof mee voor het geval 
dat... Fijn dat iedereen zoveel vertrouwen heeft in de 
bemachtige Peugeot. ;-)

De reis gaat voorspoedig van start, de zon laat zich 
zien en het is rustig op de weg. In een dorpje iets 
verderop gooi ik de tank nog even vol rijwater en bij 
de kassa kom ik erachter dat ze in de buitenregionen 
van Duitsland nog niet op de hoogte zijn gebracht 
van Europas en Visa. Lastig dus, aangezien ik ook 
niet genoeg cash bij mij heb. Rijbewijs achterlaten 
en op zoek naar een bank dan maar. Na dit euvel 
opgelost te hebben gaat de reis verder naar de 
zuiderburen van onze oosterburen. Alles gaat goed 
tot ik op de A8 aangekomen ben. Ondertussen is de 
heldere hemel voorzien van een lappendeken van 
wolken en niet veel later kom ik in een langdurige 
bui terecht die het niet toestaat sneller dan 60 km/h 
op de snelweg te rijden. Voeg hieraan toe dat er om 
de 5 km minstens 2 km aan wegwerkzaamheden zijn 
en de verwachte reistijd schiet als een paddestoel in 
Heroshima de hoogte in. Regelmatig ontstaat er dan 
ook een opstopping als de weg weer eens 2-baans 

wordt, dit bereikt zijn climax even voor Ulm waar wij 
over 1 baan geleid worden en hiervoor 8 km in de rij 
mogen staan.

Zo’n 30 á 40 km voor de grens met Oostenrijk zie 
ik dat de glooiende heuvels zijn ingeruild voor 
échte bergen. Stoere mannenbergen met scherpe 
hoekige bergkammen die je dwars door je stevige 
wandelschoenen zouden snijden als je er bovenop 
zou staan. En het zijn échte grijze bergtoppen, geen 
übergroene weides waar de Milka koeien nog geen 
gras van lusten, maar grote kiezels, keien zelfs.. Of 
rotsen, een massief gesteente waar de koeien hun 
tanden op zullen breken. Een uitzicht welke respect 
afdwingt.

Even voor half 9 kom ik uiteindelijk in gasthof 
Aschenwald in Westendorf aan. Snel de spullen 
uit de auto en in de nét nieuwe, ruime 2-persoons 
kamer met balkon en dan naar beneden voor 
een welverdiend halflitertje en een hapje eten, 
een cordon bleu waar ze minimaal 2 varkens voor 
geslacht moeten hebben.

Maandag 21 juli,

Om 8 uur ontmoet ik tijdens het ontbijt Liset, een 
leuke vlotte meid uit Rotterdam van ongeveer 
mijn leeftijd. Zij blijkt de enige andere bikester die 
deze week in het gasthof bivakkeert en is al een 
dagje eerder gearriveerd. Het typisch Hollandse 
weer doet ons er toe besluiten per auto naar het 
uitvalscentrum, de Bike Academy in Kirchberg, 10 
km verderop te gaan voor een dagje technische 
training. Daar aangekomen wordt het snel droog 
en we worden nog slechts éénmaal overvallen door 
een regenbui, waardoor we tijdelijk de training vanaf 
het dak van de parkeergarage naar een overdekt 
gedeelte verplaatsen.

De training omhelst remtechniek, bochtentechniek, 
stilstaand balanceren op de fiets, meer remtechniek, 
een hellingproef, springen met de bike, 
gecontroleerd een helling afrijden, wheelies maken, 
nog wat remtechniek, een 50% helling afrijden en 
een combinatie van deze onderdelen. Ondersteund 
door videoopnamen wordt het vandaag in praktijk 
gebrachte nog even gezamelijk geanaliseerd en 
voorzien van opbouwende kritiek waar nodig. 
Tijdens deze dag heb ik toch diverse technieken die 
in ons kikkerlandje heb aangeleerd en hier ook prima 
voldoen moeten herzien en heb het gevoel zeker 
een flinke bak meer controle over de tweewieler te 
bezitten.

Na de 5 á 6 uur durende cursus gaan Liset en ik nog 
even op de trainingswei onze probleempunten te 
lijf en rond de klok van 5 rijden we richting onze 
thuisbasis. De kleren in de was, want een niet geringe 
hoeveelheid modderspetters heeft gedurende de 
dag met ons mee weten te liften en daarna tussen 
de gezinnetjes weer een heerlijke maaltijd genuttigd 
met een gigantische lap vlees.



omhoog hoeven maar juist van een afdaling kunnen 
genieten. De singletracks die verder volgen vergen 
veel concentratie en techniek, maar zijn allemaal te 
doen, al kost het wel wat moeite. 

Allemaal, op één stuk na, een afdaling met erg 
krappe, met boomwortels bezaaide hairpins op een 
erg steile helling wint het van mijn zojuist verworven 
zelfverzekerdheid door mij een aantal steile scherpe 
bochten  voor de wielen te gooien die zo krap zijn 
dat ik het met deze nattigheid niet eens in mijn 
hoofd haal ook maar een poging te wagen er al 
fietsend doorheen te komen. Iets meer dan 40 km 
na het vertrek van de tocht komen we terug bij de 
Bike Academy waar we de fietsen schoonspuiten en 
terugfietsen naar het gasthof waar we in de berging 
wat druppels olie over de draaiende onderdelen 
van de fiets gooien en beginnen we weer aan de 
dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden van de 
kleren die sneller bruinen van de modderspetters 
dan wij van de zon. Even een paar uur relaxen en 
dan om 6 uur beginnen wij aan een heerlijke pasta-
maaltijd met een soort babanasplit toe. Eén ding 
is zeker, de innerlijke mensch wordt in gasthof 
Aschenwald goed onderhouden.

Dinsdag 22 juli,

Na een vrij rusteloze nacht, de matrassen zijn nogal 
hard in het hotel en af en toe komt er een trein langs 
gedenderd, die ik door met open ramen te slapen 
af en toe wel opmerk, ontmoet ik Liset om 8 uur bij 
het ontbijt. Bij het trekken van de conclusie dat het 
buiten wel bewolkt maar toch ook (bijna) droog is 
besluiten we vandaag per bike naar de Bike Academy 
te gaan. Een onverstandige keus zal al snel blijken 
en al redelijk natgeregend komen we in Kirchberg 
aan om aan een gegidste tocht te beginnen. Ludwig, 
die vanwege het weer de opkomst nogal treurig 
tegemoet zag, begeleid een grote groep van 14 
deelnemers tijdens deze middenklasser over een mix 
die openbare weg, (gravel) fietspaden en singletrack 
omhelst.

Dat laatste is natuurlijk waar we voor komen, 
technische klimmetjes en afdalingen over het groene 
gebergte van Tirol. Ik begin ergens in staartpositie 
om de kat een beetje uit de boom te kijken, buiten 
Liset om komt de rest namelijk uit landen waar ze 
wél echte bergen hebben, maar bij de eerste echte 
technische klim stijgt mijn zelfverzekerdheid met 
rasse schreden. Het trainen op de Veluwezoom, de 
Montferland en in het dichterbij gelegen Lemele is 
niet voor niets geweest.

Om minder last te hebben van mij voorgangers 
dwing ik een positie in de kop af en verdedig deze 
met hand en tand. Een vrij korte beklimming met 
losse steentjes voelt aan als het mulle zand bij de 
kogelvangers op het vaste parcours in Havelte en ik 
fiets hem met enige moeite probleemloos omhoog 
en kom als eerste aan om daar te besluiten de 
berg verder op te fietsen. Na nog een kilometer de 
bredere schotterweg op te zijn gereden komt Ludwig 
mij achterna om te zeggen dat we niet verder 

Lengte van de tocht:
Hoogtemeters (positief ):

Totaal gefietst vandaag:
Gemiddelde snelheid:
Totale tijd zonder pauzes:

40,8 km
913,7 m

61,5 km
15,3 km/h
4:01 uur



aan de thee en koffie zit. Een goed idee van ze, dus 
doen we gezellig mee en nemen er ook grote kom 
knödelsuppe bij om onze energie weer op peil te 
brengen.

Het weer begint nu echt op te klaren en er is nog 
meer goed nieuws: de rest van de rit is bergafwaards 
en beslaat voor ongeveer tweederde singletrack. Tijd 
om me weer naar voren te werken. Samen met één 
van de twee Belgen die vandaag mee zijn probeer 
ik Ludwig zo goed en kwaad het gaat in het kielzog 
te blijven. Flinke keien, door het water ingesleten 
geulen en het betere bochtenwerk maken van het 
eerste stuk singletrack een flinke uitdaging. Bij een 
klein twijfelpuntje neemt den Belg de koppositie van 
ons beiden over en ik blijf hem in het wiel. Ludwig, 
die even gestopt was om de achterblijvers op te 
wachten komt ons even later met een bloedgang 
voorbij gereden om zo onze hoge eigendunk weer 
diep de grond in te rammen. Halverwege verzameld 
de groep zich voor het tweede stuk singletrack, 
Ludwig blijft daar even en den Belg speert er 
vandoor. Ik ga weer op jacht. Vlak voor het einde, zo 
waarschuwt onze gids ons nog, zit een scherpe bocht 
naar links die wel eens glad zou kunnen zijn door het 
losse gesteente, maar wij hadden een missie: Ludwig 
ditmaal voor blijven.

De bocht kwam sneller dan verwacht op ons pad 
en ik had dan ook niet door dat de scherpe steile 
bocht linksom al de bewuste bocht was die vanaf 
dan de beruchte bocht zal worden. De balken die 
als een wenteltrap de losse kiezels er van behoeden 
door de eerste de beste biker naar beneden gereden 
te worden veroorzaken een schrikreactie bij mij 
waardoor ik vergat wat ik maandag bij de techniek 
training nog geleerd had. Door uit angst voorover 
te vallen mijn gewicht helemaal achter het zadel te 
gooien verlies ik alle controle over de Stumpjumper 

en bevestig ik mijn noodlot. Het bloedrode 
aluminium ros slipt onder mij vandaan, mijzelf 
meeslepend over het scherpe gesteente zodat de 
kleur van mijn linker scheenbeen zich binnen no-
time aanpast aan de kleur van mijn fiets. Gelukkig 
blijft het bij een schaafwond die niet veel meer dan 
een tintelend gevoel achterlaat, het alcoholdoekje 
waarmee ik de wond later schoonmaak maakt meer 
indruk. Van de nieuw verworven gaatjes in mijn 
fietsbroek baal ik meer.

Even verderop ligt een groene drassige alpenweide 
op ons te wachten waar we veilig doorheen 
komen. Aan het eind zou een steile afdaling over 
een zanderig singletrack ons tussen de bomen 
doorvoeren, maar door de regen van de laatste tijd 
was op enkele flarden na de weg weg. Dat wordt dus 
de fiets op de schouder en afdalen langs een helling 
van minstens 70% vol verraderlijk gladde takken 
en wortels en geërodeerde ondergrond. Daarna 
gaat het verder via de bewoonde wereld naar het 
beginpunt waar ik bike en been afspuit om daarna 
weer richting gasthof te vertrekken. Ondanks het 
weertechnisch slechte begin van de dag en de twijfel 
of we überhaupt wel zouden gaan is dit de beste rit 
tot nu toe deze week.

Helaas blijkt bij terugkomst op de kamer mijn voor 
de gelegenheid 2e hands Ixus niet betrouwbaar 
te zijn en meer dan de helft van de foto’s is niet 
goed op de kaart weggeschreven, misschien is het 
hemelvocht van vandaag hier ook wel debet aan.

Wederom een heerlijke maaltijd later, ditmaal een 
grote kipschnitzel en een kleine salade, genieten we 
voor zolang de accu van mijn laptop het volhoudt 
van de foto’s van Liset die ze tijdens de door haar 
gereden ‘Parijs-Dakar on bike’ heeft gemaakt en 
sluiten een geslaagde dag af.

Woensdag 23 juli,

Al voor de wekker af zal gaan kijk ik vanaf het balkon 
de verte in, nou ja.. Voor zover mogelijk want een 
berg blokkeert triomfantelijk mijn uitzicht. Gelukkig, 
de dag maakt een droge start. Of wacht, begint 
het nou net te regenen? Oh nee, het is alweer 
opgehouden. Tijdens het ontbijt regent het al voor 
de zoveelste keer binnen korte tijd, dus dat scheelt 
vandaag alweer zo’n 20 km heen en weer fietsen.

Rond tien over 9 parkeren we de auto’s, we gaan 
allebij afzonderlijk omdat het dan gemakkelijker is de 
fietsen achterin te houden, bij de Academy. Lekker 
vroeg zodat Liset voor de aanvang nog even een 
potentieel souvenir aan kan passen. Ondertussen 
hebben de buien plaats gemaakt voor een eindeloze 
stroom druppels die onze zin in de geplande tocht 
flink beginnen te ondermijnen. De Extrem-tour waar 
ik mij voor vandaag voor heb opgegeven is vanwege 
de nattigheid sowieso al afgelast dus zou ik met de 
medium mee. Even voor half 10 komen al twee bikers 
zich afmelden voor vandaag en wij besluiten dat ook 
te gaan doen als er (bijna) niemand meer op komen 
dagen. Als het half 10 is geweest en wij nog steeds 
de enigen zijn hakken we de knoop door, maar 
Ludwig zegt dat hij het al zo vreemd vond dat wij zo 
vroeg op kwamen dagen. Vandaag is de vertrektijd 

10 uur en even voor dat tijdstip komen er toch nog 
enkele bikkels opdagen om door weer en wind te 
genieten van de Oostenrijkse natuur. Op dat moment 
wordt het zelfs zowaar droog en vandaag gaan we 
met zijn achten de berg op.

We fietsen terug naar halverwege Westendorf om 
daar aan een klim van bijna 700 hoogtemeters 
aaneen te beginnen. Niet te hard van stapel luidt het 
devies, maar al snel zit  ik toch weer in de voorhoede. 
Het klimmen gaat me vandaag gemakkelijk af en ik 
heb regelmatig tijd om even een fotootje te trekken. 
Iedereen weer even inhalen, nog een fotootje.. 
Iedereen weer voorbij, en zo gaat het de rit omhoog 
zo’n beetje verder. Eénmaal bovenaan gekomen 
maak ik nog even een foto van de (op mij na) meest 
fotogenieke bikester en zodoende raken Liset en ik 
de rest van de groep kwijt. Even voorbij de top is een 
splitsing die we nog niet gezien hadden en we zagen 
niet welke richting de rest had gekozen. Na een 
kleine poging naar links maar naar rechts gefietst, 
wat al snel een doodlopend stuk weg blijkt te zijn. 
Toch links dus.. Maar links naar boven, of links naar 
beneden? We rijden een stukje omhoog en blijven 
op een overzichtelijk punt staan om een keer luid 
te fluiten in de hoop de aandacht van iemand uit 
de groep te trekken. Na enige tijd zwaait er iemand 
vanaf de veranda van een berg-alm waar iedereen al 

Lengte van de tocht:
Hoogtemeters (positief ):

Totaal gefietst vandaag:
Gemiddelde snelheid:
Totale tijd zonder pauzes:

26,3 km
874,8 m

26,5 km
12,7 km/h
2:05 uur



open stal die slechts doorbroken wordt door de 
aanwezigheid van een moderne spierwitte toiletpot.

Na de middagpauze maakt een ieder zich op voor de 
afdaling. Flinke technische singletrack, wederom met 
veel boomwortels en een behoorlijke hellingsgraad 
zorgt ervoor dat als ik voor de rest uit fiets, ik flink 
op mijn hoede moet zijn en ik krijg het door het 
remmen zelfs nog even voor elkaar om korte afstand 
op slechts het voorwiel af te leggen zonder daarbij 
aan het eind te vallen of een voetje aan de grond 
te hoeven zetten. (Iets wat later nog tot twee maal 
toe een ander einde kent.) Ik zoek een fototechnisch 
interessante spot die helaas niet door iedereen op 
even goede wijze gepasseerd wordt, maar ik mag 
het even verderop nog een keer proberen en zoek 
een iets gemakkelijker en sneller stuk op. Na daarna 
gewoon weer een stuk met de rest opgetrokken 
te zijn vertelt Ludwig mij dat er zo’n 200 meter 
verderop een mooi uitgehold stuk track te vinden is 
en hij houdt de rest weer even op een paar minuten 
achterstand. Even later passeert de eerste over een 
met scherpe grote keien bezaaide ondergrond met 
regelmatig een leuk verval en vervolgens komt.. Er 
niemand meer.

Na een tijdje gewacht te hebben blijkt dat even terug 
de jongste deelnemer van vandaag even de controle 
verloren te hebben en is daarbij in het prikkeldraad 
terecht te komen om daarbij zijn onderbeen op 
diverse plaatsen open te halen. Ludwig komt met de 
onfortuinlijke op zijn rug naar beneden gelopen en 
wordt even verderop door een andere Nederlander 
ondersteund om hem naar een open alpenweide 
verderop te brengen waar een helicopter hem 
op komt halen om hem naar het ziekenhuis te 
vervoeren. De vader van de jongen, die ook meefietst 
gaat per bike naar het ziekenhuis. Enigszins onder 
de indruk besluiten we verder te gaan, de singletrack 

hebben ze dan al achter de rug, maar we zoeken 
nog even een andere berg op om nog even 300 
extra hoogtemeters op ons conto te schrijven. Na 
een afdaling over de weg belanden we op een terras 
waar ik besluit de Extrem-tour te gaan proberen 
en stoer als ze is laat ook Liset zich door Ludwig 
overhalen hier aan mee te doen.

Op de terugweg maken Liset en ik nog even 
een ommetje voor een kleine fotosessie bij een 
doorwaadbaar stukje rivier. We maken enkele mooie 
foto’s van elkaar, fietsend door het wassende water 
en besluiten daarna de dag met wederom een 
heerlijke pasta-maaltijd, foto’s kijken en dan vroeg 
naar ons nest.

Donderdag 24 juli,

De dag maakt een lichter bewolkte start dan 
alle eerdere dagen en op de enige Nederlandse 
televisiezender die ons gasthof rijk is belooft het 
RTL4 nieuws ons een zonnige dag in Tirol. Het is 
nu in ieder geval al droog en het heeft zo te zien 
de hele nacht niet geregend dus besluiten we 
de fiets te gebruiken als vervoersmiddel om in 
Kirchberg te komen. De heenrit is zoals gebruikelijk 
weer enigszins afwijkend van de eerdere heen- en 
terugritten, maar we zijn om 15 minuten over 9 mooi 
op tijd. Omdat ik op de heenweg problemen met het 
schakelen ondervind welke ik zelf niet ter plekke op 
kan lossen vraag ik Ludwig er even naar te kijken. Hij 
schroeft de achterderrie eraf en buigt de pat diverse 
richtingen op zodat deze weer egaal met de rest 
van mijn fiets staat. Wat afstelwerk later schakelt de 
bike weer als vanouds. Ik overleg met hem dat hij 
vandaag wat meer pauzes inlast zodat ik af en toe 
voor de groep uit kan rijden om wat actiefoto’s van 
iedereen kan maken. Ik durf het tijdens de medium 
tocht van vandaag wel aan om de spiegelreflex in de 
rugzak mee te slepen. Hij vindt het een goed idee en 
aldus geschiedde.

We fietsen wederom een flink stuk terug richting ons 
thuis om halverwege de Sonnenberg te bestijgen. 
We hebben er vandaag blijkbaar een paar nieuwe 
klimspecialisten bij gekregen, want ondanks dat het 
fietsen mij vandaag lekker afgaat fietsen er nog wel 
een paar bij mij weg. Ach, geeft niks, ik heb af en 
toe nog wel tijd om een foto te maken en kan dan 
van achteren weer enkele deelnemers op de steile 
helling inhalen. Het laatste stuk omhoog is deze dag 
onfietsbaar, een gevlochten wirwar van wortels biedt 
een stijgingspercentage en moeilijkheidsgraad van 
heel veel en iedereen neemt de fiets aan de hand of 
op de schouder voor een fikse klim.

Bovenaan de top wacht ons een lange picknicktafel 
waar we met zijn allen lekker op kracht kunnen 
komen met een fles limonade. De zon heeft zich 
reeds tussen de wolken door een weg gebaand 
naar ons hoogtepunt en iedereen is erg opgewekt 
door de heerlijk warme temperatuur. Nog even naar 
het toilet in de karakteristieke alm, die éénmaal 
binnen beland een primitieve sfeer uitstraalt door 
de donkere aankleding, het totale gebrek aan 
electrische apparatuur, hoewel we aan de buitenkant 
toch een klein zonnepaneel bespeurd hebben, 
een oud kacheltje en de geur en warmte van een 

Lengte van de tocht:
Hoogtemeters (positief ):

Totaal gefietst vandaag:
Gemiddelde snelheid:
Totale tijd zonder pauzes:

28,4 km
1031,0 m

54,8 km
14,0 km/h
3:54 uur



begonnen met remmen. Het is kiezen: Stoppen of 
in blinde paniek de diepte in en hopen dat het goed 
gaat. Dat laatste zal het worden. Ik kan mij er niet van 
weerhouden een luide angstkreet te slaken als ik de 
eerste meters van de helling met gebrekkige controle 
over de fiets naar beneden stuiter, want daar heeft het 
het meest van weg. Een echt duidelijke lijn is er niet 
en ik stuiter en glij van rots naar rots. 100% Gefocust 
op wat er nog aankomt, wat nog enkele honderden 
meters zijn die ik normaal gesproken gelopen zou 
hebben. Maar gaandeweg, ondersteund door de 
uitspraken ‘Vaak bu’j te bange’ en ‘Gaank is alles’ 
wordt het een adrenaline-rush zoals ik niet eerder 
meegemaakt heb en mijn kreet van angst wordt er 
één van grensverleggende trots en plezier. Het staat 
vast: Deze singletrack wordt niet meer overtroffen! 
Onderaan mijn adrenaline-stuk staan de eersten met 
hun fully’s vol verbazing te kijken dat ik het traject 
op mijn hardtail zo snel en überhaupt af heb weten 
te leggen. Mijn arm- en beenspieren blijven tijdens 
de korte pauze nog even een tijdje natrillen van de 
grootste prestatie die ze tot nu toe hebben mogen 
leveren, maar het kan ook van de opwinding zijn.

Hoe verder we gaan, des te gemakkelijker het 
keienpad nu wordt en hoewel ik er van tevoren niet 
zo veel van moest hebben begin ik de adrenaline rush 
zoals ik hem had al snel te missen. Even verderop staat 
ons iets heel anders te wachten, een drassig, modderig 
stuk wat gelukkig voorzien is van een soort ground-
level Northshore. Pas toen begon ik de behoefte te 
krijgen aan een volgeveerde bike. Qua prestaties is het 
vandaag wel voorbij op enkele klimmetjes na en we 
besluiten de rit met een apfelstrüdel met vanille-saus 
en een ice-tea op een terrasje om vervolgens rustig 
terug te fietsen naar de Bike Academy. Vanavond nog 
even een flinke pasta-maaltijd naar binnen werken 
en gedag gezegd, want Liset vertrekt morgen al erg 
vroeg weer richting Rotterdam.

Vrijdag 25 juli,

Hoewel het weer zich er uitstekend voor leent 
om op de fiets naar Kirchberg te gaan, het 
is immers voor het eerst deze week zonnig 
tijdens het ontbijt, hebben we van tevoren 
de auto verkozen boven de bike. Vandaag is 

het namelijk tijd om onze eerste Extrem-tour 
te rijden. 1500 hoogtemeters staan er volgens 

de omschrijving de komende 50 km op ons te 
wachten en het is gewoon knalblauw boven ons, 
dus warmfietsen zal binnen no-time gebeurt zijn. Na 
een lange fietstocht om aan deze ‘Kaiser Wilhelm’, 
zoals Liset hem noemt, of ‘Wilde Kaiser’, zoals de rest 
hem noemt beginnen we aan een klim die na een 
vrij relaxt begin zichzelf transformeert naar een 4,5 
kilometer lange rit om het 600 meter hogerop te 
zoeken. Een klim van 13% met een paar stukken die 
de 20% overtreffen. Het zal dan geen verrassing zijn 
dat al snel de kledingstukken doorweekt zijn, dit keer 
gelukkig niet van de regen, maar het blijft er niet 
droog onder, en menigéén zal ons dan ook voor gek 
verklaren als we zeggen dat dit voor ons vakantie is.

De ondergrond begint als grind en gaandeweg de 
rit worden de kiezels stenen en de stenen keien. 
Eénmaal bovenaan gekomen kunnen we onze 
bidons die op mysterieus snelle wijze leeg raken 
weer bijvullen en rusten we, onder toezicht van 
enkele koeien, uit voor het laatste stuk omhoog. 
De meesten zijn alweer vertrokken voor ik mijn 
vochtvoorraad heb bijgevuld en samen met één van 
mijn nieuwe hotelgenoten zien we de laatsten bij 
het begin al afstappen om verder te voet te klimmen. 
Wij vinden dat dat op een betere manier kan en 
laten een ruimte vallen op het pad die voor we het 
weten ingenomen wordt door één van koeien die 
blijkbaar op ons wachtte om bij de drinkbak ook 
haar voorraad water bij te vullen. Het duurt even 

voordat Bessie er weer van tussen gaat en we een 
ruimte hebben om onze poging omhoog te fietsen 
aan te vangen. Een poging die aanvankelijk zeer 
hoopgevend is, maar een eindje na de bocht op het 
stuk dat wij nog niet gezien hebben toch eindigt 
in mineur. We zullen er aan moeten geloven, de 
laatste paar honderd meter naar de top zijn wij toch 
wandelaars geworden. Iets wat de spieren maar met 
pijn en moeite accepteren, maar als beloning mogen 
ze weer even uitgestrekt in de alpenwei op de top 
uitrusten. Het ergste zit erop, dachten we. Alleen nog 
down-hill, hoe erg kan het zijn..

Ludwig zegt dat de eerste 200 meter ondoenlijk zijn 
en een poging van de ‘meister’ zelve zal dit slechts 
bevestigen. Daarna wordt het gemakkelijker. Nog 
wel even je hoogtevrees overwinnen bij een passage 
met een 100% steile afgrond van diverse tientallen 
meters, maar dan alleen ‘super-singletrack’. De 
smalle trail voor ons ligt bezaaid met stevige keien 
die wel eens een serieuze deuk in een pakje boter 
kunnen slaan. Zolang het maar redelijk gelijk naar 
beneden gaat voel ik mij nog wel in mijn element, 
maar er zitten enkele rotspartijen tussen met een 
dusdanige hellingshoek en drops en een dermate 
kleine vergevingsgezindheid aan beide zijden dat ik 
het toch niet altijd aandurf en afstap. Even verderop 
wanneer zich een soortgelijke situatie aandoet weet 
ik op wonderbaarlijke wijze één van mijn ledematen 
aan de grond te krijgen en de fiets in tegengestelde 
richting op het parcours te parkeren. Ik kijk even 
om mij heen of iemand mijn actie gezien heeft en 
kan met een gerust, doch pompend hart mijn weg 
vervolgen.

‘Driemaal is scheepsrecht’, luidt een bekend gezegde. 
En vandaag zal ik deze uitspraak bevestigen. De 
angst voor de volgende drop over een rotspartij 
voor mij slaat wederom toe, maar ik ben te laat 

Lengte van de tocht:
Hoogtemeters (positief ):

Totaal gefietst vandaag:
Gemiddelde snelheid:
Totale tijd zonder pauzes:

52,5 km
1257,4 m

53,2 km
14,3 km/h
3:42 uur



Wanneer we verdergaan naar de ongeveer 10 
minuten verderop liggende alm begint de lucht 
serieus dicht te trekken en niet veel later laat de 
enige wolk die we nog kunnen zien zijn koude lading 
op ons los op een geenszins subtiele wijze. Binnen 
10 minuten zijn we tot op het bot doorweekt. Ik in 
ieder geval wel, want de anderen zijn verstandig 
genoeg om voorbereid te zijn op veranderende 
weersomstandigheden en hebben een dun 

regenjack bij zich. Bij de alm aangekomen is het 
koud, maar binnen knappert er een aangenaam 
haardvuur waar we nog een paar blokken hout extra 
op leggen, ik kan het echter niet meer warm krijgen 
als ik soppend op mijn zeem op de bank zit die we 
voor de gelegenheid maar hebben ontdaan van de 
kussens.Ook de grote pan met ‘ham und eggs’ die we 
met zijn allen leegeten krijgt mij niet op temperatuur.

Als we verdergaan is de singletrack die ons naar 
beneden zou voeren onbegaanbaar door al het 
regenwater dat snel de weg van de berg naar 
beneden probeert te vinden. Het is koud, nat en mijn 
spieren voelen stram aan en ik vind het dan ook niet 
erg om gewoon via de weg met hoge snelheid af te 
dalen, hierbij nog even een auto inhalend.

Teruggekomen bij de Bike Academy hebben we toch 
weer een tocht van 50 km achter de rug en moet ik 
ook nog 10 km terugfietsen naar Westendorf. Snel 
even de fiets afspuiten voor de rest op hetzelfde 
idee komt en even afscheid nemen van iedereen 
die ik deze week heb leren kennen om vervolgens 
met een hoog tempo het laatste stuk in Oostenrijk 
te fietsen deze vakantie. Snel de kleren nog even 
schoonmaken en onder de warme douche, want 
ondertussen is het alweer half 6 en de honger begint 
een serieuze vorm aan te nemen. Ik besluit de week 
met hetzelfde gerecht als waarmee ik hem begonnen 
ben, een dubbel varken met ham en kaas ertussen. 
Schuif later nog even aan bij 2 andere bikers in het 
gasthof om de dag nog even te bespreken en een 
schnaps op de afgesloten week te drinken.

Tijd om te betalen en de koffers te pakken, morgen 
vertrek ik rond 6 uur weer richting het land zonder 
hoogteprofiel.

Harald

Zaterdag 26 juli,

Na een eenzaam maar heerlijk maaltijdje stap ik rond 
kwart voor 9 op de fiets richting de uitvalsbasis en 
kom na een experimentele maar niet erg geslaagde 
route met geen tijd over op de plek van bestemming 
aan om er vervolgens achter te komen dat we 
wederom om 10 uur vertrekken in plaats van half 
10. Nou ja, kan ik ook even een souvenir aanpassen. 
Inclusief de gids vertrekken we vandaag met zijn 
achten in de richting van Kitzbuhel om aan een 
klim te beginnen die geen van allen voorzien had. 
Op het menu staat een Extrem-tour die weer een 
overtreffende trap is van de vorige en dus weer 
meer vergt van de reeds aardig op de proef gestelde 
spieren. Met ‘slechts’ 12% is de aanvang van deze 
klim best aangenaam, hoewel dat er na meer dan 
1000 hoogtemeters ook wel inhakt op deze zonnige 
en vooral erg warme ochtend. Het zweet gutst al snel 
van mijn hoofd en de watervoorraad uit Camelbak 
en bidon slinkt als bier voor de zon. Ook de 
energierepen gaan er snel doorheen iedere keer als 
we op de achterblijvers wachten. De bergen hebben 
nog niet van mij gewonnen en ik hoef naast Ludwig 

slechts een Zwitser voor mij te dulden. Eénmaal 
boven gekomen heeft onze gids een verrassing 

voor ons in petto; we gaan na een honderd 
meter naar beneden beginnen aan het laatste 
stuk van 300 erg steile hoogtemeters, dus of 
we van tevoren nog even willen drinken en 
eten, want tijdens het klimmen zouden we 
er niet aan toekomen. De 16% steile helling 
zuigt werkelijk alle laatste energie uit mijn 
benen en tot 4 maal toe ben ik afgestapt 

om een stuk te gaan lopen om wederom als 
derde op de 2005 meter hoge top aan te komen. 
High-five voor de overwinnaars van een wederom 

sterkere tegenstander. We hebben even de tijd om te 
rusten tijdens het wachten en zoeken een plekje uit 

de wind, want er beginnen wolken te ontstaan en de 
temperatuur begint toch wel sterk te dalen.

Als dan toch iedereen de top heeft bereikt volgt er 
een stuk hiken met de fiets weer op de schouder 
langs en over rotsachtige bulten op het landschap. 
Enkele honderden meters verderop vinden we een 
meertje waar we even genieten van de prachtige 
omgeving en verder op krachten kunnen komen. 

Lengte van de tocht:
Hoogtemeters (positief ):

Totaal gefietst vandaag:
Gemiddelde snelheid:
Totale tijd zonder pauzes:

54,3 km
1609,2 m

76,1 km
14,6 km/h
5:12 uur




