Alpenbrevet 2010
“Unglaubliche Leistungen“
Wat er aan vooraf ging…
In het najaar 2009 vernam ik voor het eerst van het bestaan van het Alpenbrevet 2010. Ik
was nog aan het nagenieten van mijn prestatie in de Ötztaler Radmarathon 2009.
In schitterende, zonnige weersomstandigheden reed ik op 30 augustus 2009 over vier
bergen, de Kuhtai, Brennerpas, Jaufenpas en Timmelsjoch, keurig verdeeld over de landen
Oostenrijk en Italië over een afstand van 230 kilometer en 5.300 hoogtemeters in iets meer
dan 10 uur. In vergelijking tot de Marmotte (3 deelnames) en Dolomietenmarathon (1
deelname) mijn beste prestatie en zwaarste bergrit tot dusver. Zeer trots was en ben ik op
dat resultaat.
Op het forum www.wielertoerist.nl schreef een deelnemer aan de platina-route van
Alpenbrevet 2009: “Voor iedereen die denkt dat een cyclo als de Marmotte, de
Dolomietenmarathon of de Ötztaler Radmarathon zwaar is…Dat is voor mietjes. Dit, de
Alpenbrevet. Dat is pas zwaar!”. Dit prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Van dat Alpenbrevet
moest ik meer weten. Ik las huiveringwekkende verhalen over grootse prestaties in de
zwaarste ééndaagse fietstocht in Europa. Maar liefst 276 kilometer fietsen over vijf zware
Zwitserse bergen van eerste en buitencategorie met ruim 7.000 hoogtemeters! Na de
Grimselpas, de Nufenenpas, de Lukmanierpas en de Oberalppas volgt als toetje nog de
Sustenpas. Oeps… De deelnemer in kwestie rijd in wedstrijdverband en cyclo’s zeer goede
klasseringen maar was op de langste afstand van het Alpenbrevet, met de veelzeggende
naam “Platina-route”, behoorlijk kapot gegaan na 12 uur en 28 minuten fietsen.
“Out of my league” was het eerste wat in me opkwam toen de gedachte aan deelname
begon op te spelen. Maar een stemmetje in me zei: “ga gewoon eens rekenen op de uiterste
tijdslimieten”. En dat stemmetje bleef maar zeuren. Fietsmaat Martin, waarmee ik samen ook
de Ötztaler-week bij EnRoute had gefietst, hoorde ook al zo’n zeurderig stemmetje diep van
binnen. En in de eerste maanden van 2010 was onze inschrijving een feit. Een
geruststellende gedachte was dat er op de website van de organisatie vermeld stond dat je
zonder problemen nog tijdens de tocht een kortere afstand kon kiezen. De zilveren route
voert over de Grimselpas, Furkapas en Sustenpas over een afstand van 131 kilometer en
3.875 hoogtemeters. De gouden route voert over de Grimselpas, Nufenenpas, Gotthardpas
en Sustenpas over 172 kilometer met 5.294 hoogtemeters en qua afstand en hoogtemeters
vergelijkbaar met de Marmotte. Ook de gouden route is natuurlijk een prestatie van formaat.
Deze gouden route moet je overigens noodgedwongen ook op als je er niet in slaagt om vóór
11:15 uur Airolo te passeren, het plaatsje na de afdaling van de tweede berg, de
Nufenenpas, na 87 kilometer. Om de deelnemers tegen zichzelf in bescherming te nemen is
het niet toegestaan om daarna nog de platina-route af te leggen. De kans op te laat
binnenkomen is dan te groot en in het donker bergaf fietsen is immers niet verantwoord.
De voorbereiding
In de wintermaanden is het vertrouwen nog minimaal. Zoals de voorgaande twee jaren
bereid ik me voor op de eerste klassieker van het seizoen: de Ronde van Vlaanderen. In
beestenweer toch een goede prestatie neergezet. Klassiekers Amstel Gold Race
(supervorm) en de Waalse Pijl volgen. Eind juni rij ik het derde deel van de 100 Colstocht,
door de Cevennen, Provence en de Alpen. De vorm is een stuk minder dan deel 2 in 2009
(Centraal Massief en Pyreneeën) maar de prestatie en trots zijn er niet minder om. Alles gaat
goed en op het deel door de Vogezen en Jura na, is de 100 cols route met succes afgelegd.
Daarna volgt eerste week van juli de nodige en noodgedwongen (knieblessure en druk met
werk) rust. 10 juli pak ik de draad weer op met rondje Hoekse Waard en in het laatste
weekend van juli op vrijdag de Mergellandroute en op zaterdag 122km klimmen in Duitsland
bij de Moezel. Op 1 augustus rij ik samen met fietsmaat Evert de Ardennentrip (180km)

waarin de vorm groots is. Ik rij spelenderwijs! Als laatste test en training rij ik vrijdag 6
augustus solo de Mergellandroute 2x achter elkaar. Op 20 kilometer vòòrdat ik voor de
tweede keer terug ben bij de auto maak ik een nood-Redbull-pitstop bij een café, maar met
een tevreden gevoel beland ik na 254 kilometer weer bij de auto. Klaar voor het Alpenbrevet!
Woensdag 11 augustus – vrijdag 13 augustus 2010: verblijf in Meiringen (ZWI)
Op station Utrecht haal ik in alle vroegte Martin van de trein en vertrekken we naar
Meiringen. Dankzij de navigatie van Martin ontwijken we in Duitsland een file en verlaten we
eenmaal in Zwitserland voorbij Luzern de snelweg. We rijden langs de Lungernsee en door
het plaatsje Lungern met voor mij een bijzondere herinnering: exact 20 jaar geleden was ik
hier als 9-jarig jochie met mijn ouders, broer Bastiaan en een vriend van hem op vakantie in
Lungern. 16-jarige broer Bas beklom met vriend Geo de Grimselpas en de Sustenpas op de
racefiets. Gekluisterd aan de wereldontvanger luisterden pa, broer Bas en ik naar de
verrichtingen in de Tour de France 1990. Alhoewel ik vaak liever ging balletje trappen. Zeker
omdat mijn held Greg Lemond de goedkeuring van pa en Bas niet kon wegdragen want dat
was de grote concurrent van landgenoot Erik Breukink, die de idool was van broer Bas. Ik
had nog geen flauw vermoeden dat ook ik ooit op de racefiets zou stappen. De Lungernsee
blijkt nog net zo mooi blauw-groen als 20 jaar geleden en veel lijkt er in Lungern niet
veranderd. Aan het eind van de middag zijn we in Willigen, een gehucht net buiten Meiringen
waar we een hotel hebben aan het parcours van het Alpenbrevet bij de ingang van de in de
streek beroemde Aareschlucht.
Voor donderdag geven ze slecht weer op. Maar ook op woensdagmiddag ziet de lucht er
grijs en grauw uit. We besluiten om het infietsen tot donderdag uit te stellen. s’avonds eten
we een heerlijke pasta in Meiringen waar op twee spandoeken na, niets wijst op een
fietstocht van formaat die hier over enkele dagen zal worden verreden. Een lichte
teleurstelling na de ervaringen in Oostenrijk vorig jaar waar Sölden al een week voor de
Ötztaler Radmarathon vol loopt met fietsers en de sfeer en ambiance onovertrefbaar is.
Donderdag blijkt het zwaar bewolkt met dreigende regen. Voordat het zover is besluiten we
om ons vlug klaar te maken om de eerste klim van het Alpenbrevet, de Grimselpas te gaan
verkennen. We zijn koud vertrokken als het begint te regenen. Maar teruggaan is er niet bij.
De klimtijd op de Grimselpas is een indicatie of de deadline in Airolo zaterdag haalbaar is: ik
mag er 2 uur en 15 minuten doen om vanaf de start de top van de Grimselpas te bereiken.
Het klimmen gaat goed. Ik heb meteen een ritme en het lijkt of ik makkelijker klim dan tijdens
de 100 Colstocht. De Grimselpas is lang, liefst 26,5 kilometer. Maar gelijkmatig en pas in de
laatste kilometer echt steil. Wat meteen opvalt is het schitterende asfalt. Nérgens is de weg
zo mooi en zonder oneffenheden als in Zwitserland. De bananenschil van de juist verorberde
banaan durf ik niet eens weg te gooien in het ongerepte landschap waar geen stukje papier
of vuil te vinden is. De laatste kilometers zijn mistig en in de stromende regen is het boven
op de top niet fijn. Mijn fietscomputer geeft 2 uur en 7 minuten als klimtijd aan. Yes! Airolo
zaterdag zal krap worden en een gevecht met de tijdslimiet maar het is dus te doen! Ik wacht
Martin op in het warme restaurant en vervolgens dalen we maar weer vlug voor een douche
en droge kleren. De rest van de dag besteden we aan een lunch, boodschappen doen in
Meiringen en wat relaxen. s’Avonds zoeken we een andere pizzeria vlakbij het station waar
we weer een heerlijk bord pasta verorberen.
De vrijdagmorgen is er één van uitslapen en vervolgens gaan Martin en ik onze eigen weg.
Martin gaat nog een rondje fietsen over de Brünigpas en langs de Lungernsee. Ik geef de
voorkeur aan een verkenning van de Sustenpas met de auto. Rond 12 uur ben ik weer terug
bij het hotel en is het tijd om onze startnummers te gaan afhalen. Gelukkig blijkt nu wél uit de
sfeer in Meiringen dat er morgen gefietst wordt. Er wordt druk heen en weer gefietst en ook
zonder fiets en in gewone kleren zijn vele wielertoeristen makkelijk te herkennen.
Bij de plaatselijke voetbalvereniging halen we de startnummers op. Daar worden we
onaangenaam verrast: er is sprake van een “Ersatzstrecke”, ofwel een aangepaste route!

Donderdagavond heeft er een aardverschuiving plaatsgevonden op de Grimselpas waardoor
de Grimsel afgesloten is! We realiseren ons dat we geluk gehad hebben: dezelfde
donderdag hebben wij immers de Grimsel beklommen. We moeten er even niet aan denken
als de aardverschuiving had plaatsgevonden terwijl wij langsfietsten…
De beklimming over de Grimselpas en de Nufenenpas wordt ingeruild voor de Sustenpas en
de Gotthardpas om vervolgens in Airolo de normale platina-route op te pakken. Gek genoeg
heeft de omleiding nauwelijks gevolgen voor de lengte en zwaarte van de platina-route: de
route is nu een kilometer langer, 277 kilometer met 100 hoogtemeters minder (afgerond
precies 7.000). Voor de kortere afstanden (zilver en goud) zijn de gevolgen groter: de
zilveren route is een heen-en weertje: Sustenpas over naar Andermatt en weer terug en ook
de gouden route is een heen-en-weer-route: Sustenpas, Gotthardpas, in Airolo omdraaien en
dezelfde route weer terug. De thuis minutieus voorbereide profielkaartjes van de Grimsel en
de Nufenenpas zijn in één klap waardeloos. Ik ben teleurgesteld maar realiseer me al gauw
dat ik blij moet zijn: de aangepaste route is gelijkwaardig aan de originele route en we
beklimmen nu óók de Gotthardpas met de beroemde steentjes en we kunnen tóch van start,
ondanks de Grimsel-afsluiting.

Overzichtskaart aangepaste route 2010. Platina-afstand is groene – gele – donkerrode
en groene route terug naar Meiringen. De zilveren route is alleen groen. De gouden
route is groen en geel.

Vervolgens zoeken we een internetcafé en relaxen we nog wat op de hotelkamer om
vervolgens naar het grote pasta-buffet te lopen bij de start. Daar is het gemoedelijkheid troef.
Onder leiding van een plaatselijke folklore-band die typische, Zwitserse liedjes speelt eten
vele deelnemers in de tent op houten banken en tafels een heerlijke salade vooraf, wat
banket als toetje maar vooral véél pasta als hoofdgerecht!
Voor CHF 19,50 kun je zoveel pasta eten als je wilt.
Voor het buffet vormt zich al gauw een flinke rij. Eén deelnemer neemt het stapelen wel héél
letterlijk. Nadat hij een heerlijk bord pasta in ontvangst heeft genomen, sluit hij al etend
meteen weer achteraan in de rij om eenmaal vooraan vervolgens zijn bord leeg te hebben en
weer op te laten scheppen.
Enigszins verbaasd over zoveel schrokkerigheid kijken we elkaar aan. Als ik mijn tweede
bordje haal is hij inmiddels achter me in de rij onderweg naar zijn derde bord. Als ik weer
tegenover Martin zit zien we de pastaverslinder voor de vierde (!) keer meteen weer al etend
van een bord met een flinke kop erop achteraan aansluiten. Ik verslik me bijna in een
spaghetti-sliert van het lachen. Eén en ander lijkt ook de organisatie niet zijn te ontgaan want
de pasta-verslinder is door de organisatie op de foto vastgelegd:

De pasta-verslinder in beeld en neemt zijn vierde of vijfde bord in ontvangst. Onderaan rechts is mijn rug
zichtbaar (zwart T-shirt) en tegenover me zit Martin die lachend naar de pasta-verslinder kijkt.

Als na dit vierde bord zijn honger nóg niet gestilt is en we de pastaverslinder voor de vijfde
keer zien aansluiten bij de rij weten we niet meer hoe we het hebben. Waar laat hij het
allemaal? Vaak wordt ik versleten voor veelvraat maar op z’n Rotterdams gezegd: “Het ken
altijd gekker!”.
Dan zoeken we onze hotelkamer weer op voor een kort nachtje. Het ontbijt is
morgenochtend om 05:30 uur. We vrezen het weer. Nog geen droge dag gehad hier in
Zwitserland en ook morgen wordt regen verwacht…

Zaterdag 14 augustus 2010: Alpenbrevet 2010
06:30 uur, Meiringen - Haupstrasse
Samen met Martin rij ik de startvakken binnen. Wát een gemoedelijkheid. Probleemloos
gaan we bij het bord 22 km/u staan, het tweede startvak op slechts 50 meter van de
startboog. Iemand die 5 minuten voor de start aankomt zou indien gewenst nog helemaal
vooraan kunnen staan. Kom daar eens om in een cyclo! (wat dit gelukkig niet is). Om ons
heen veel Zwitsers, Duitsers en Italianen. Maar ook Nederlanders. Op ieder rugnummer
staat ook naam, woonplaats en nationaliteit vermeld. De weg is droog. De lucht ziet er
zowaar een beetje blauw uit. De speaker meldt dat het pas “Nachmittags” (na 12 uur) gaat
regenen. Om me heen zie ik ook opvallend veel korte broeken. Ben ik dan de enige die z’n
lange broek heeft aangetrokken? Nee, er zijn er nog een paar die het weer niet vertrouwen.
Ik concentreer me en denk aan de vele kilometers die voor me liggen. Het lijkt onbegonnen
werk. Ik doe een kort schietgebed. Geen regen en geen inzinkingen alstublieft.
06:45 uur, Meiringen, kilometer 0
De start. We wensen elkaar succes. We zullen het nodig hebben! In volle vaart voorbij het
hotel, de heuvel van de Aareschlucht over en met 45 km/u door Innertkirchen. Dan meteen
de 7,5% stijging van de Sustenpas, binnenblad dus. Met een hoog beentempo pak ik al
gauw mijn ritme. Het gaat lekker. De lucht betrekt. Het zal toch niet? Ja hoor, na ± 7
kilometer klimmen begint de regen al… De hoop dat het tot Airolo droog blijft vervliegt in de
dikke wolken rond de flanken van de Sustenpas. Ik stop even om de regenjas aan te doen
en trap in hetzelfde soepele ritme door. Bijna boven krijgen we uitzicht op een meertje en
maak ik een praatje met een Zwitser die me vraagt of ik de lange route doe. “Hoffentlich”
antwoord ik terwijl ik uitleg dat de deadline van 11:15 uur in Airolo spannend wordt. Hij praat
me moed in en zegt dat dat wel moet lukken. Hij doet ook de platina-afstand maar wordt niet
gehinderd door ervaring: ook voor hem is het de eerste keer. We spreken de wens uit dat we
elkaar later vandaag op de platina-route nog treffen en hij laat me achter.

Profiel Sustenpas heenweg – eerste klim

± 8:45 uur, Sustenpas, kilometer 35
De top doemt op. Ik stop niet bij de verzorgingspost en duik meteen de gevaarlijke natte
afdaling in. Dat is weer het voordeel van regen: je hoeft op de top niet te stoppen om de
regenjas aan te doen want die is al aan! Ondanks het natte wegdek en de miezerregen is het
zicht goed. Noodgedwongen vanwege de tijdslimiet neem ik in de afdaling toch wat risico.
Maar gecontroleerd. De verkenning met de auto van gisteren betaalt zich uit. Probleemloos
en vlug kom ik beneden in Wassen. Daar sla ik rechtsaf.

Het wordt droog. Vanuit Wassen begint de 21 kilometer lange beklimming van de
Gotthardpas.
Tot Andermatt is het erg druk met
verkeer wat de files door de
beruchte Gotthardtunnel wil
vermijden. In Andermatt zet ik voor
het eerst voet aan de grond voor
snel een bouillon en een bidonwissel
die ik in een rugtasje heb
meegenomen. Na hooguit twee
minuten fiets ik weer door. Ik durf
nog steeds niet op de klok te kijken.
Ik maan mezelf tot kalmte. Het ritme
op de Gotthard is nog steeds prima
maar nu teveel gas geven kan me
duur komen te staan. Ik rust wat in
het wiel van een deelnemer en klim
in gelijkmatig tempo verder. De top
nadert. Tot mijn verrassing worden
we van de hoofdweg afgeleid.
Profiel Gotthardpas – tweede klim

Ik weet dat de andere kant van de Gotthardpas bestraat is met kinderkopjes maar toch niet
ook deze kant zeker? Ja hoor, drie kilometer onder de top beginnen de steentjes. Of de
deadline in Airolo nog niet genoeg is sturen ze ons ook nog over kinderkopjes met 7 tot 8%
stijging. Ik tier op de organisatie. Woest beklim ik de steentjes en maak me nog even kwaad
op een Belg die geruisloos in mijn wiel blijft plakken. Ik versnel even flink om duidelijk te
maken dat ook hij wel wat kopwerk mag doen.

Over de steentjes in de laatste 3 kilometer van de Gotthardpas

Godzijdank is het nu droog. Natte steentjes beklimmen en, erger nog, afdalen…ik moet er
niet aan denken. Dan buigt de weg met een grote bocht af naar rechts en zijn de steentjes
voorbij en komt de top in zicht, gehuld in een flinke wolk.
± 10:35 uur, Gotthardpas, kilometer 74
Boven op de Gotthardpas ben ik erg benieuwd naar de klok. Maar ik durf nog steeds niet te
kijken. Gauw jasje aan en dalen. De enige droge afdaling van de dag. Het uitzicht is prachtig
en zelfs zonnig en onder me zie ik Airolo al liggen. De weg is breed en loopt mooi maar
vanwege het vele verkeer ligt de topsnelheid niet al te hoog (74km/u). Dan komen de
bochten en gedeelten met de steentjes. Gevaarlijk en niet prettig. Velen knijpen hard in de
remmen, angstig om te vallen. Maar ik laat de fiets lopen en het gaat allemaal goed dankzij
mijn kasseien-ervaring.
11:08 uur, Airolo, kilometer 87
Ik dender Airolo binnen. Het bord “Verpflegung 1000 meter” doemt op. Wat ben ik
nieuwsgierig naar de klok. De verzorgingskraam doemt op waar ook een digitale klok staat
opgesteld. Ik kijk een tweede keer om het goed te zien. 11:08 uur!!. Euforie!! Onvoorstelbaar:
na bijna vierenhalf uur fietsen over twee bergpassen heb ik slechts 7 minuten over. Het
verschil tussen halen en niet-halen is flinterdun. Ik mag dus door op de platina-route!
De verzorging is echter vóór de splitsing. Bang om in de verzorging teveel tijd te verspelen
doe ik slechts regenjasje uit en fiets verder. Op de splitsing draai ik nog een keer om zeker te
weten dat ik de goede (platina) route pak. Na de splitsing vier ik een klein feestje op de fiets.
Het is inmiddels ook warmer geworden met zelfs zon. Ik pik aan bij twee Duitsers en een
Fransman op de dalende weg naar Biasca. Die loopt heerlijk naar beneden over ± 35
kilometer en met z’n vieren draaien we mooi rond wat me eigenlijk wat te snel gaat. Vooral
de twee Duitsers geven flink gas als ze op kop komen. Toch besluit ik mee te blijven doen
want het gaat veel harder dan alleen. Dan doemt Biasca op . Daar de eerste wat langere
verzorging waarbij ik voor het eerst van de fiets af ga en wat tijd neem om bij te komen.
Heerlijke bouillon, 5 bekertjes cola en een banaan gaan er in rap tempo in. Ik herken de
Zwitser met wie ik een praatje maakte op de Sustenpas. We kijken elkaar lachend aan. Op
tijd Airolo voorbij is gelukt!
± 12:15 uur, Biasca, kilometer 124
Ik vertrek uit Biasca. Geen spoor van Martin. Ik maak me zorgen. Als ik maar 7 minuten
overhou en Martin is er nu nóg niet dan zal het lastig voor hem zijn. Op dat moment rijd
iemand me achterop: Martin!! Hij verteld slechts 2 minuten over te hebben gehad. Dus
allebei tóch op tijd langs Airolo! We beginnen aan de pas die ik het meeste vrees: de
Lukmanier of Lucomagno in het Italiaans.

profiel Lukmanier – derde klim

De stijging komt gemiddeld niet boven de 7% maar hij is wel 40 kilometer lang! Een
langzame sloper dus. Zoiets ligt me totaal niet. En alsof mijn benen mijn gevoel overnemen
gaat het moeizaam en kan ik mijn ritme niet echt vinden in de eerste kilometers.
Martin fietst makkelijk bij me weg. Achter me twee Duitsers in hetzelfde tenue. Nadat Martin
100 meter voor me rijd passeren ze me op een stuk waar de weg vlak is. Ik maak me kwaad
en spring in hun wiel. Ik fiets in hun wiel terug naar Martin. Dan begint de weg weer te stijgen
en los ik definitief uit het wiel van de Duitsers en Martin. Ze verdwijnen uit het zicht. De lamp
gaat uit. De lucht wordt grijs en het begint te regenen. Ik kom mezelf verschrikkelijk tegen.
De moraal zakt. Borden met “Lucomagno 29km” doen daar geen goed aan.
Ik kijk eens om. Ik zie deelnemers die me achterop rijden. En passeren. Ik worstel alleen
verder. Ik schrik op als een nieuw groepje, waarin ook een vrouw, me passeert alsof ik
stilsta. De moraal zakt nog dieper. Ik kijk wéér om. En zie nóg meer deelnemers dichterbij
komen. Ik word kortom door Jan en Alleman voorbijgereden. Het besef dringt door. “Dit gaat
‘m niet worden vandaag”. Uitrijden zet ik uit mijn hoofd. Andermatt bereiken lijkt me al een
onmogelijke klus. Ik hou mezelf voor dat dat absoluut geen schande is en zeker niet in dit
weer. Maar het besef doet pijn. Gewogen en te licht bevonden. Dan begin ik last te krijgen
van mijn voeten, om precies te zijn de eeltplek van de bal aan de onderkant van mijn
rechtervoet. Niet voor het eerst dit seizoen. Tijdens de 100 Colstocht ook al last van. Toen
bleek de klittebanden van de schoenen wat losser dé oplossing. Maar die zitten al vrij los. Ik
heb wél weer m’n blauwe overschoentjes aan. IJdelheid die nu gestraft wordt. De pijn wordt
zó hevig dat ik even van de fiets afga om mijn schoenen uit te doen. Ik besluit de
overschoentjes er definitief af te halen. Ik stap weer op maar het ritme is belabberd. Even
later passeren twee Italianen die me wat minachtend aankijken. Ik zie ze denken. “Die is rijp
voor de bezemwagen”. 15 kilometer onder de top wordt de regen te hevig en trek ik mijn
regenjas aan. Inmiddels zie ik voor de tweede keer vandaag een Zwitserse terreinwagen met
op de trekhaak een flinke fietsendrager. Wellicht dat dit één van de bezemauto’s is?
Met nog 8 kilometer te klimmen rijd een busje van de organisatie me achterop. Ze vragen of
ik wat nodig heb. Ik ben blij met de aandacht en de verzorging. “Cola” piep ik en ze stoppen
en vullen mijn bidon met cola, geven me wat chocola en een banaan. Ik zou de twee
mannen in de auto willen zoenen, zó blij ben ik met de persoonlijke verzorging. Ik hou van de
organisatie! Bezorgd vraag ik of dit de bezemwagen is en dat ik het gevoel heb dat ik rode
lantaarn-drager ben. Eén der mannen stelt me gerust: er is nog tijd genoeg en er zitten nog
12 (!) deelnemers achter me. Ik mag dus nog verder fietsen.
Na de stop bij het busje rij ik meteen 1 à 2 kilometer harder. De 4 man achter me die me
tijdens de stop bij het busje hadden bijgehaald, haken af en houden mijn tempo niet bij. Ik
krijg zicht op het bord “Verpflegung 1.000 meter”. Godzijdank. Er komt dus tóch een einde
aan deze martelend lange klim. Deze gedachte wordt echter meteen verdrongen door een
hevige, niet te harden pijnscheut in de eeltbal van mijn rechtervoet. Ik schreeuw het uit. Maar
trap tóch door de pijn heen. Op de top wil ik pas weer stoppen.
± 15:15 uur, Lukmanier / Passo del Lucomagno, kilometer 167
Meer dood dan levend bereik ik de top van de Lukmanier. Het is al 15:15 uur. Illusies over
uitrijden maak ik me al lang niet meer: voor 18 uur in Andermatt gaat niet lukken. Ik bekijk de
rest van de achterhoede van het deelnemersveld. Onder hen ook Peter den Engelse, uit
Rotterdam, lees ik op zijn startnummer. Ik voel me te beroerd om een praatje te maken.
Rillend slurp ik in de onophoudelijke regen de warme bouillon, wat cola en vul mijn bidon met
cola. Ik kom wat bij en besluit weer op te stappen. Symbolisch voor de lengte van de
Lukmanier blijkt het kreng ná de stop nog tot in de tunnel te stijgen, nog wel een kilometer.
Dan buigt de weg éindelijk naar beneden, verlaat ik de tunnel en stort ik me in de natte,
glibberige, gevaarlijke afdaling. De regen striemt me in het gezicht en de kou is groot.

15:55 uur, Disentis, kilometer 185
Blij ben ik als ik in Disentis weer mag gaan klimmen: de vierde klim, de Oberalp.
Ik rij over de mat die mijn tussentijd
noteert. Achteraf is dat pas het eerste
sms-je wat het thuisfront ontvangt.
Ik warm weer wat op door het klimmen.
Gek genoeg vind ik mijn ritme terug,
wordt ik niet meer ingehaald en haal ik
zelf een paar deelnemers in. Aan
uitrijden denk ik ook dan nog niet.
Andermatt bereiken en daar vriendelijk
verzocht worden in de bezemwagen
plaats te nemen, dat zal mijn lot worden.
Trots ben ik als ik halverwege de
Oberalp de kaap van de 200 km passeer.
In dit hondenweer 200 kilometer in het
hooggebergte sla ik veel hoger aan dan
welke eerdere prestatie dan ook.
Profiel Oberalp – vierde klim

Wederom zie de Zwitserse terreinwagen mét fietsendrager langs de kant van de weg staan.
Een Zwitser die voor me rijd, Christian Zimmerman uit Stansstad, die ik veel eerder vandaag
op de Sustenpas ook al heb gezien, stopt bij de terreinwagen en geeft een kus aan de vrouw
die er bij staat. Aha, een persoonlijke volgauto van een deelnemer dus.
De laatste 8 kilometer van de Oberalp zijn lastig. Maar ik vind een ritme en klim van
haarspeldbocht naar haarspeldbocht onder begeleiding van de ritmische regendruppels.
± 17:05 uur, Oberalppas kilometer 207
Rond 17 uur bereik ik de top van de Oberalp. Daar slurp ik weer dankbaar een bouillon en
een cola en laat ook mijn bidon vullen met cola. Ik heb te doen met de man die
stampvoetend tegen de kou en de regen achter de verzorgingspost staat. Ik bedank hem
hartelijk, net als eerder trouwens alle verzorgers op de diverse posten.
De afdaling van de Oberalp is het koudst van allemaal. De regen is hier overgegaan in
striemende natte hagel. Rillend zit ik op de fiets en ik probeer controle te houden over mijn
armen. Ik zie Andermatt onder me al liggen. Gelukkig maar 12 kilometer dalen tot Andermatt.
Daar is geen spoor te bekennen van een bezemwagen. Dóór dus, verder naar beneden,
naar Wassen om met de Sustenpas te beginnen. Halverwege de Sustenpas van de berg
worden geplukt door de bezemwagen is óók geen schande en meer waarop ik eerder
vandaag heb gerekend.
18:00 uur, Wassen, kilometer 231
De wijzers van de klok in de kerktoren
van Wassen wijzen exact 18:00 uur aan
als ik linksafsla en de Sustenpas
opdraai.
In de eerste kilometers van de
Sustenpas voel ik het. Ritme! Ik maan
mezelf tot rustig blijven. Voor me
doemen twee deelnemers op die ik
passeer. Eentje staat met een lekke
band langs de kant en wordt geholpen
door een auto van de organisatie
“Gelukkig, ik lig geen laatste meer”.
Profiel Sustenpas – vijfde klim

Na een kilometer of vijf klimmen komt het ellenlange stuk rechtuit waar je bij helder weer
kilometers vooruit kunt kijken wat funest is voor de moraal. Het zicht is echter beperkt door
de onophoudelijke regen en mist. Het water gutst over het asfalt in omgekeerde richting
onder mijn wielen door. Ook heb ik voor me mikpunten. Ik kruip dichterbij wat andere
deelnemers op weg naar de top. Op 8 kilometer onder de top passeert wederom het busje
van de organisatie met de vraag of alles goed met me gaat. “Habe ich noch zeit?” vraag ik
bezorgd. Voor de tweede keer wordt ik vandaag gerustgesteld. Nog tijd genoeg. En dán
keert het geloof in een goede afloop pas terug.
Ik krijg zicht op twee nieuwe mikpunten. Dichterbij gekomen herken ik de twee Italianen die
me op de Lukmanier nog een veelbetekenende blik toewierpen toen ze me passeerden.
“Alora, ancora cinque
chilometri” roep ik ze
toe. Twee paar holle
ogen kijken me aan en
kermen wat terug.
Stomverbaasd
realiseer ik me dat ik er
zelfs in deze toestand
nog in slaag een
Italiaanse zin te
formuleren.
Dan bereik ik het einde
van het lange stuk
rechtuit en draai ik in
de laatste drie
kilometers een paar
haarspeldbochten. In
één ervan zit op dit late
tijdstip nog een
fotograaf. Met elke trap
wordt het geloof in
uitrijden groter.
Ik hou ritme totdat ik
eindelijk de lange
tunnel bereik en het
hoogste punt van de
Sustenpas. Aan het
eind van de tunnel hoor
ik een ritmisch geluid
wat ik uiteindelijk
herken als
handengeklap.
Een vijftal mensen
staat kleumend van de
kou in de tunnel te
schuilen voor de regen
en voor mij te klappen.
Kippevel!
In de laatste kilometers van de Sustenpas. ± 19:30 uur
De zwaarte van de dag is duidelijk van mijn gezicht af te lezen.

19:45 uur, Sustenpas, kilometer 248
Bij de verzorging op de Sustenpas warm ik me op aan een laatste bouillon en duik de 26
kilometer lange afdaling in. De eerste 10 kilometer zijn vreselijk koud maar dan kan ik
gelukkig wat bijtrappen wat ik met mijn hele lichaam doe om wat warmer te worden. Woest
trappend vult het lichaam zich met warmte en euforie. Ik haal deelnemers in. Bijna beneden
rij ik tot mijn stomme verbazing Martin achterop. Ik schreeuw hem toe maar kijk niet meer
om. Volle bak naar Meiringen nu! Het rechte stuk vanaf Innertkirchen suis ik op euforie met
grote blad over. Dan nog 1,5 kilometer klimmen naar de Aareschlucht. Hiervoor had ik vooraf
nog wat angst maar ik voel het niet eens meer. Op het hoogste punt bij de benzinepomp is
het écht alleen nog maar dalen en ik doe mijn regenjas uit voor de finishfoto.
20:36 uur, Meiringen, kilometer 282, FINISH!
Dan suis ik ons hotel voorbij, de rotonde over en even later de bocht naar links naar de
finish. Ruim voor de streep vier ik een feestje. Op de streep gaat in de stromende regen een
gebalde vuist de lucht in!

Finishfoto Alpenbrevet 2010

20:40 uur, Meiringen
Met een grijns van oor tot oor en al klappend sta ik te wachten en zie ik ook Martin de streep
passeren. Daarna de welgemeende high-five. We hebben het geflikt!!! Even verderop
worden bakjes pasta uitgedeeld. Gauw schrok ik wat pasta weg. Ik haal onze diploma’s op.
Ik vraag om een plastic tas want met deze regen blijft er van onze diploma’s anders niets
over. Gewapend met plastic tas rij ik vlug naar het hotel voor een heerlijke douche, een
zalige salade en een fantastische spaghetti bolognese! Tijdens het douchen komt Peter den
Engelse uit Rotterdam, die ik bovenop de Lukmanier nog heb gezien bij de verzorging, om
21:13 uur als één na laatste over de finish, twee minuten voor sluitingstijd. De organisatie is
coulant: Michael Purreiter uit Duitsland komt om 8 minuten voor half 10 in het pikkedonker
buiten de tijd binnen maar krijgt tóch zijn diploma en wordt als laatste in de uitslag
opgenomen.
23:00 uur, Hotel Tourist, Willigen, zimmer 5
Horizontaal op het hotelbed met een heerlijke milkshake vanille bij de hand en een biertje
voor Martin. Ik geniet na en laat in gedachten de dag de revue passeren. ONGEKEND. Dat
is het enige woord wat ik kan verzinnen om deze prestatie te duiden. Het is zonder meer mijn
beste prestatie ooit op twee wielen. Een onvergetelijke dag.
Paar dagen later
Op de site van de organisatie staat een bericht:
“Unglaubliche Leistungen am Alpenbrevet
Trotz teilweise unbeschreiblich garstigen Wetterverhältnissen starteten über 1100
Fahrer(innen) in Meiringen auf die (tor)Tour über bis zu fünf Alpenpässe. 73% der total 1543
gemeldeten wagten sich somit auf die Strecke. Ab Mittag konnte sich niemand dem kalten
Regen entziehen... ”

Feiten en cijfers:
Totaal aantal inschrijvingen (alle afstanden):
Totaal deelnemers (alle afstanden):

1.543
circa 1.100

Aantal inschrijvingen platina: 354
Aantal finishers platina:
137 (waaronder 4 vrouwen)
Mijn cijfers:
e

Plaats in klassement
Afstand:
Brutotijd (inclusief stops):
Gemiddelde bruto:

107
277 kilometer
13 uur 51 minuten 8 seconden
20 km/u

Afstand kilometerteller:
Nettotijd (fietstijd):
Gemiddelde netto:

282 kilometer
13 uur 21 minuten 42 seconden
21,1 km/u

Finishers per land op platina-afstand:
Duitsland
Zwitserland
Nederland
Italië
Oostenrijk
België
Frankrijk
Spanje
Australië
Tsjechië
Groot-Britannië
Totaal

62
36
15
10
4
3
2
2
1
1
1
137

