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De gele, digitale cijfers van het bord tonen: + 18°C. Het is 7:10 uur. “Windjack vandaag
nauwelijks nodig”. Ik sta in het startvak met rugnummers 1.700 tot en met 2.300. En
constateer de eerste winst van de dag: fantastisch weer! Voor me staan twee deelnemers met
een Sloveens tenue. “Zullen dus wel Slovenen zijn”. Nog verder voor me staan vele
glinsterende helmen in de ochtendzon en veel gekleurde pakjes tot onder de grote
opgeblazen boog van start/finish. Het aantal goedgesoigneerde Italianen met uiteraard
geschoren benen is niet te tellen. Mijn ongeschoren en behaarde benen steken daar schril
tegen af. Ik voel me goed. En dat verbaasd me. Twee dagen geleden lag ik mentaal en fysiek
nog in de kreukels op de flanken van de Passo dello Stelvio. Na een fenomenaal herstel op
zaterdag voel ik me nu stukken beter. Al blijft het natuurlijk koffiedik kijken. Pas op de Gavia
weet ik meer. En dan moet de Mortirolo nog komen.
7:30 uur, start te Aprica
De groep met 1.700-en-een-beetje renners voor me komt in beweging. Om me heen een
harmonieus geklik van de schoenplaatjes in de pedalen. We gaan. Ik zie nog net een glimp
van de lieve dochter des huizes van Hotel Edelweiss, die me vanmorgen bij het ontbijt een
heerlijk bord pasta heeft gegeven. Het volgende moment passeer ik de grote opblaasboog
van Giordana, piept mijn chip in mijn voorvork boven de mat op de start/finishlijn en is de
Granfondo Giordana echt begonnen.
Aprica – Edolo (km 17)
De eerste 17 kilometer van deze Granfondo zijn een eitje. Dalend naar beneden tot in Edolo,
over de provinciale weg S42 die Sondrio via de Passo del Tonale verbindt met de Dolomieten.
Maar zover zullen wij vandaag niet komen. In Ponte di Legno verlaten we de S42 om de
Passo di Gavia te beklimmen. Om een rampscenario met een massale valpartij te voorkomen,
heb ik gisteren bij de briefing van de organisatie vernomen dat de kruissnelheid van de
afdaling zal zijn gelimiteerd tot 30km per uur. In de eerste kilometers ligt de snelheid
(gelukkig) veel hoger. Maar al gauw de eerste kreten en flink remmen. De eerste
wegversmalling is een feit. Voor en naast me twee fietsers met het tenue “Lokomotiv
Nijmegen”. Ook Nederlanders dus. Ze trappen flink door en passeren. Ik volg. Af en toe flink
gemopper want we staan soms bijna stil vanwege de diverse wegversmallingen door
wegwerkzaamheden. De afdaling is bepaald niet zonder gevaar. “Wat zal ik blij zijn als we in
Edolo zijn” denk ik hardop. Daar wacht ons de eerste stijgende meters. Zonder enige vorm
van energieverspilling beland ik uiteindelijk zonder brokken in Edolo. En daar blijkt de
gemiddelde daalsnelheid inderdaad slechts 30 km/u te zijn geweest.
ARIËN OSKAM

GRANFONDO GIORDANA

26 JUNI 2011

Edolo (km 17) – Ponte di Legno (km 38)
Als we het centrum van Edolo bereiken heb ik het gevoel dat ik meefiets in de Giro d’Italia: het
publiek staat rijendik naar ons te kijken. Hard gaat het niet want de meesten schakelen nu op
het binnenblad. Vanaf Edolo loopt de provinciale weg S42 omhoog tot Ponte di Legno over 21
kilometer met een hoogteverschil van 600 meter, gemiddeld ongeveer 3% stijging dus. Deze
informatie dank ik aan vriend Johan, die ik gisteravond bij het diner in Tirano nog even snel
heb opgebeld om de hoogte van Edolo en Ponte di Legno te checken. Het parcours kent
vandaag voor mij dan ook geen geheimen, ondanks mijn eerste deelname. “Voorbereiding is
alles”. Langzaam maar zeker pak ik mijn ritme met een hoog beentempo. Ik draai lekker. “Dat
is wel minder geweest deze week”. Even later stop ik voor een eerste plas. Ik passeer
deelnemers en wordt gepasseerd. Ik krijg uitzicht op nummer 300, een welgevormde dame in
een prachtig wit Italiaans tenue en met een beentempo dat minstens zo hoog ligt als die van
mij. Een mooi mikpunt. Kilometers rij ik in haar wiel. Aan haar bidonnen zie ik dat ze uit
Duitsland komt. Andrea Prüm, lees ik later in de uitslag. Met de Duitse en een Belg die ook is
aangesloten, is het vervolgens stuivertje wisselen als de weg wat afvlakt en mijn tempo wat
hoger ligt. Het tempo is goed maar bedaard en de hartslag laag. Iedereen spaart zich.
Dan bereiken we de afslag naar Monno, de andere kant van de Passo del Mortirolo. Dit is het
punt van waar Ivan Basso zijn beide zeges in de Giro d’Italia in omgekeerde richting in de klim
naar Aprica heeft veiliggesteld, na eerst de loodzware beklimming van de Mortirolo. In 2006
solo in het tenue van CSC en ten koste van Gilberto Simoni. In 2010 in het tenue van Liquigas
met hulp van meesterknecht Vincenzo Nibali en ten koste van David Arroyo. Dit is ook het
punt waar de deelnemers aan de korte afstand, 83 kilometer, links afslaan en dus de
makkelijke kant van de Mortirolo beklimmen. Tot mijn verbazing zie ik tientallen deelnemers
de afslag nemen. Wij rijden door. Kort voor Ponte di Legno wederom van de fiets voor een
plas en rij ik een deelnemer in een “Limburgs Mooiste” tenue achterop. Een Nederlander dus.
Ik maak een praatje en voor we het
weten beginnen we aan de Passo di
Gavia.
Beklimming Passo di Gavia (km 58)
De Passo di Gavia is vanuit Ponte di
Legno ongeveer 16 kilometer lang. De
top ligt op 2.621 meter. Het is de op
één na hoogste pas van Italië en
vrijwel net zo hoog als de Col du
Galibier, de hoogste berg in de Tour
de France. Op de Gavia is met name
tijdens de Giro d’Italia van 1988
wielergeschiedenis geschreven met
erbarmelijk weer, sneeuwstormen,
onderkoelde
renners
en
de
Nederlanders Johan van der Velde en
etappewinnaar Erik Breukink in de
hoofdrollen.
Drie dagen geleden beklom ik de Passo di Gavia van beide kanten. Vooral vanuit Ponte di
Legno was er regen en mist. Vandaag is het echter prachtig weer.
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Ondanks de goede weersomstandigheden, het goede gevoel en mijn frisheid, is het
vertrouwen nog laag. De wetenschap dat ik in de trainingen van de afgelopen dagen op de
Gavia en de Stelvio heb afgezien als een beest en het tempo lager lag dan mijn beklimmingen
van 5 jaar geleden, heeft zich in mijn hoofd vastgezet. Het zelfvertrouwen is broos.
De eerste 5 kilometers zijn relatief makkelijk: het gemiddelde stijgingspercentage ligt tussen
de 6% en 7%. De weg is er breed. Bij de briefing kregen we te horen dat het parcours
verkeersvrij zou zijn. Maar dat blijkt in Italië een rekbaar begrip. Al gauw moet ik langs auto’s
en zelfs een camper laveren die in dezelfde richting als wij de top van de Gavia proberen te
bereiken. Een kansloze expeditie, want na 5 kilometer, bij Sant Appolonia, zal de weg zich
versmallen tot niet breder dan een auto.
Ik pak vastberaden mijn ritme. Een tandje zwaarder dan drie dagen geleden. Ik laat “Limburgs
Mooiste” achter me. Ik passeer rugnummer 1. Het is de dame van Giordana, die ons
gisteravond bij de briefing namens Giordana welkom heette. “Guarda, il numero uno” zeg ik
haar olijk toe. Maar ze zweet als een otter in de zon en kan nauwelijks wat terugzeggen. Met
elke trap groeit mijn zelfvertrouwen. Elke trap is ook “raak”. Dat wil zeggen dat achter elke
trap macht zit en het tegelijkertijd als vanzelf lijkt te gaan. Het unieke klimmersgevoel, wat ik
deze week nog niet eerder heb gehad.

Ik bereik Sant Appolonia. En mijn
vermoeden wordt bewaarheid. Direct
na de slagboom en het smaller
worden van de weg volgt de steilste
kilometer met een stuk van 16%
stijging. En het is daar dat vier auto’s
stilstaan, de weg blokkeren en een
fietsfile veroorzaken. We moeten
onherroepelijk van de fiets. Ik probeer
het nog maar moet even later
foeterend afstappen. Gelukkig kunnen
we al gauw weer opstappen. We
bereiken de boomgrens. Mijn ritme
houdt
aan.
Ik
passeer
veel
deelnemers.
En
let
op
wat
rugnummers op me heen. Ik zie
nummer 1967 en 1969. “Nét geen
Tour van Jan Janssen”. Dan passeer
ik nummer 1908. Het oprichtingsjaar
van
mijn
voetbalcluppie
van
Rotterdam-Zuid. Toeval bestaat niet,
ik moet er om lachen.
In de laatste kilometer van de Passo di Gavia

Dan bereik ik de tunnel, die gelukkig goed verlicht is. Als schimmen klimmen we door de
tunnel met 10% stijging onder de wielen. De laatste kilometers zijn zwaar, maar
geconcentreerd klimmend bereik ik zeer tevreden de top van de Gavia. Het gevoel is goed en
dit is de beste klim van de korte week die ik hier nu ben. Benen gevonden!
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Passo di Gavia (km 58) – Bormio (km 87) : afdaling
Na het passeren van de mat op de top is er verzorging. Een vrouw achter de kraam staat met
een fles cola in haar hand. Gretig overhandig ik haar één van mijn lege bidonnen die ze tot de
rand met cola vult. Hoewel het weer goed is, is het op 2.600 meter hoogte rond 10 uur wel
fris. Dus jasje aan en dalen. Het eerste stuk, langs het meertje, is een bijtrapstuk en loopt
zelfs nog even lichtjes omhoog. Even trappen dus op het buitenblad. Dan duik ik de snelle
afdaling in. En passeer op techniek en durf een aantal deelnemers. Ook het dalen gaat
stukken beter dan eerder deze week: de weg is droog en ik voel totale controle. De kick van
het dalen zet zich in mijn tot in het uiterste puntje geconcentreerde spieren. Al gauw bereik ik
Santa Caterina Valfurva waar ik stop op mijn jasje uit te doen. Hier wordt de weg breed met
mooi asfalt en lange rechte stukken naar beneden. Het is hier dat ik mijn topsnelheid van 81
km/u haal. Puur op aerodynamische houding en lichaamsgewicht passeer ik twee renners
voor me die niet kunnen of willen aanklampen. Een heerlijk gevoel. Even later bereik ik
Bormio en passeer ik het voortreffelijke hotel Baita deï Pini, waar ik deze week drie nachten
heb geslapen.
Bormio (km 87) – Mazzo (km 117)
Voor ik het weet verlaat ik Bormio alweer. De komende 30 kilometer loopt de weg licht dalend
het Valtellina-dal in tot de voet van de steilste beklimming in de drie grote rondes Giro, Vuelta
en Tour. De Passo del Mortirolo. Zélfs de Italianen zijn bang voor de Mortirolo. Hierbij een
citaat van Gilberto Simoni, tweevoudig winnaar van de Giro en klimspecialist, die boekdelen
spreekt over de zwaarte van deze monsterlijk steile berg: “De Mortirolo is de zwaarste berg
die ik ooit heb gereden. Ik had de “25” en nog was het loodzwaar. Hij is zwaarder dan de
Angliru en de Monte Zoncolan. Voor de Mortirolo ben ik echt bang”.
Een paar 100 meter voor me rijd een deelnemer. Weer een paar 100 meter daarvoor een
groepje van 3. Ik schakel een tandje bij en geef gas en sluit in geen tijd aan bij het groepje.
Die wel boven de 30 km/u, maar niet al te hard doortrekken. Precies het groepje wat ik zocht.
Even later krijgen we toch nog een kilometer klimmen voor de wielen. Ik fiets mee in het
groepje maar voor iedereen is het hard werken. Dan besluit ik dat dit niet de bedoeling is.
Sparen-sparen-sparen tot aan de voet van die verschrikkelijke Mortirolo is het credo. Ik laat
het groepje dus los en klim op eigen tempo verder. Het groepje knalt voor me uit elkaar.
Eenmaal boven zit ik toch weer in het wiel van één der Italianen en spreek ik mijn
daalcapaciteiten en mijn gewicht van ± 86kg aan om even later weer aan te sluiten. De weg
loopt nu lang vals plat naar beneden. Het tempo ligt hoog, maar ik blijf in het laatste wiel en
draai niet mee in het treintje voor me. In het wielrennen is het credo: “eerst het bordje van de
ander leegeten en daarna pas die van jezelf”. En dat pas ik schaamteloos toe. Deze situatie
houd een tijdje aan. De trotse Italianen worden niet boos omdat ik niet meedraai. Dan krijg ik
toch wat schuldgevoel en schuif mee in het treintje. Even later beuk ik op kop met 36km/u op
een stukje vals plat omhoog. Dan daalt de weg weer en ligt het tempo ver boven de 40km/u.
Ik wil de kop afgeven en laat het tempo zakken. Dan blijkt dat de Italianen me nu
kilometerslang de kop op willen dringen. Dat laat ik niet gebeuren, slinger naar de linkerkant
van de weg en hou mijn benen stil. Dat is het sein dat de samenwerking zoek is. Er wordt niet
meer gereden. De angst voor de Mortirolo zit er goed in. Even later dendert een grote groep
van 40 man over ons heen waar we gretig bij aansluiten. Al gauw slaan we links af en rijden
we Mazzo binnen. Aan de voet is een verzorgingspost. Ik vul mijn bidonnen en zuig wat
sinaasappelpartjes leeg.
Algauw stap ik weer op. Klaar voor ruim een uur lijden op de Mortirolo: Vai Vai Vai!
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Beklimming Passo del Mortirolo
Wie de Mortirolo beklimt weet niet wat hem / haar overkomt.
Het is de gemiddeld steilste klim in een grote ronde: 10,5%
gemiddeld over 12 kilometer. De snelste kllimtijd ooit staat op
naam van Marco Pantani: 42 minuten en 32 seconden. Een
gemiddelde van 16,8 km/u. Voor de profs is dat laag, maar
wij amateurs kunnen daar niet een puntje maar een hele
kerktorenpunt aan zuigen!
De eerste kilometer gaat het allemaal nog wel. Stijging
“slechts” 7,5%. Ik neem me voor om zo lang mogelijk rustig
te blijven en voor zover dat mogelijk is wat reserve over te
houden voor de klappen van de man met de hamer die
ongetwijfeld zal komen. Bovendien staat het fiasco van 5 jaar
geleden en meest vernederende moment op de fiets tot nu
toe me nog helder voor de geest:
De alleszeggende gemiddelde
stijgingspercentages per kilometer

Zondag 25 juni 2006 – Passo del Mortirolo
“…Vanaf dan is het harken wat de klok slaat. Een ritme pakken is onmogelijk. Niet
stilvallen is het enige dat telt. Alleen volle concentratie voorkomt stilvallen. Toch
gebeurt het: voor het eerst in mijn leven val ik onbewust stil in de klim en ik moet dan
ook rap uit de pedalen om niet om te vallen. Ik stap weer op en amper een kilometer
verderop, na pas 4 kilometer van de in totaal ruim 12 kilometer tellende klim te hebben
afgelegd, moet ik bij een bocht van de fiets om bij te komen. Hijgend puf ik uit en ik
ben gelukkig niet de enige. De nauwe haarspeldbocht staat vol met Gran Fondofietsers, die echter al heel wat meer klimkilometers in de benen hebben dan de
4 zielige kilometers die deze jongen heeft afgelegd…”
Ik heb dus een appeltje te schillen met de Mortirolo. De enige berg die me ooit ongewild heeft
doen stilvallen. Gek genoeg heb ik na twee kilometer klimmen nog een lichter tandje over zie
ik als ik naar beneden kijk. Vorm! Ik kijk op. En zie een bord met de tekst: “Seguente
chilometro: 11%”… Ik schakel op mijn lichtste verzet. Om me heen heeft iedereen het
moeilijk. Ik passeer fietsers. Gek. Ik ben helemaal niet kapot. En heb mijn ademhaling onder
controle. 3 kilometer geklommen. Ik nader de twee moeilijkste kilometers van de klim,
kilometer 9 en 8 gerekend vanaf de top. Zelfs de bochten zijn gemeen steil… Een ellenlang
steil stuk rechtuit. Geen bocht of afvlakking te zien. Achter me hoor ik een luid, snel en diep
gehijg. Het geluid houdt het midden tussen het gehijg van iemand die bijna verdronken net
boven water komt en het gehijg van een man in opperste staat van sexuele opwinding. Maar
nee, het is de Mortirolo die haar tol eist. Het geluid zwelt aan: de man rijd ver boven zijn limiet
en ik nog niet maar hij gaat wel harder dan ik. Ik passeer al staand op de pedalen en op mijn
lichtste verzet een soort van nisje aan de rechterkant van de weg. Net als ik denk dat de hijger
me gaat passeren verplaatst het gehijg in beide oren zich naar mijn rechteroor en sterft dan
weg. De man in kwestie heeft het nisje als noodstop benut.
Ik nader de bocht die me vijf jaar geleden een pitstop bood. En zeg hardop “I’ve got you”, fiets
er doorheen, draai links een nieuw recht stuk van 14% omhoog op en pak mijn ritme weer. En
constateer dat dit goed gaat.
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Na 6 kilometer, halverwege de klim, weet ik een verzorgingspost. Ik tel kilometer 5 af en zie
vervolgens al gauw de verzorgingspost opdoemen. Het is de mentale “zaagmans”: de helft zit
er op en de laatste 3 kilometer zijn “slechts” 9,5% en 8% gemiddeld. Het moeilijkste is dus
achter de rug. Ik laat een bidon met cola vullen en één met water en fiets meteen weer verder.
En krijg weer zicht op de twee renners van Lokomotiv Nijmegen. En passeer.
Het is nu wel harken en mijn hartslag is hoog, maar ik hou mijn ademhaling onder controle.
Het gaat in slakkentempo maar ik passeer velen, terwijl ik zelf amper wordt ingehaald. Lichte
euforie begint zich meester van me te maken. Dit gaat me zonder al te veel problemen
gewoon lukken! Ongelofelijk! Ik begin zelfs aan de Passo Santa Cristina te denken. Ook dat
profiel liegt er niet om en is 7km lang. Als ik hier kapot bovenkom dan wordt de Santa Cristina
een regelrechte lijdensweg. Dus blijf ik rustig. En bereik de laatste drie kilometers. En weet
dan dat het nooit heel lastig meer kan worden. Ik schakel bij. Even later zelfs 4 tandjes als de
weg even naar beneden loopt en afvlakt. Dan draait er weer een bocht naar links en krijg ik
weer 13% stijging onder de wielen. Maar daar is al het bord van de laatste 2 kilometer!
We verlaten het bos en krijgen zicht op de top. Een sliert renners voor me op weg naar de top.
En allang niet meer op mijn lichtste verzet. Kan zelfs versnellen!
Euforisch en met een grijns bereik ik de top:
zonder al te veel problemen de Mortirolo bedwongen!
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Passo del Mortirolo (km 130) – Trivigno (km 139) – Aprica (km 155)
Na het passeren van de top is er weer verzorging. Ik neem nu voor het eerst even een paar
minuten om bij te komen. Vul mijn bidonnen, eet een banaan en zuig wat sinaasappelpartjes
leeg. Naast de kraam staat een man die 5 fietsen tegelijk van deelnemers bij de verzorging
vasthoud. Hij zingt hardop: “Vivo il ciclismo. Sempre il ciclismo”. Italiaanse fietspassie.
Kippevel.
Na “grazie mille” voor de mensen achter de verzorgingspost stap ik weer op. Het is nu nog 9
lastige kilometers vals plat omhoog, dan weer vlak, weer even dalen en dan weer klimmen
naar Trivigno waar de afdaling echt begint terug naar Aprica. Het begin is goed te doen.
Nagenoeg vlak of slechts 1% stijging. Ik pak ritme en passeer wat deelnemers. Ik wordt op
mijn beurt ingehaald. Het is Lokomotiv Nijmegen. Het blijkt Anton van Dam te zijn, lees ik later
in de uitslag. Hij passeert. Dan zie ik op het laatste moment dat hij op een Van Nicholas
Chinook rijd, de nieuwe fiets die ik bij mijn fietsenmaker in bestelling heb. Ik versnel en vraag
hem of de fiets lekker rijd. Al gauw maken
we een praatje terwijl we het tempo wel
onderhouden want achter ons vormt zich
een klein treintje.
Dan is het een paar kilometer flink dalen. En
al dalend sla ik een gat en kom alleen
vooruit. Dan weer een paar gemene lastige
stijgende kilometers. Hier krijg ik het voor
het eerst echt moeilijk. De afgelegde
kilometers en de Gavia en Mortirolo
beginnen door te wegen. Afzien! En dat is te
zien op de foto. Ik wordt weer bijgehaald
door het treintje wat zich heeft aangedikt
met een viertal Italiaanse renners in wit
tenue met de tekst “Bagnolese”. Ik kan
aanhaken en hijg tegen Lokomotiv
Nijmegen: “Er komt geen einde aan!”
Dan duiken we de kilometerslange afdaling
in naar Aprica. En merk dat team Bagnolese
niet zo hard durft te dalen als ik. Ik passeer
dus weer. Op een stukje vlak fietsen ze me
weer voorbij en we dalen verder in hoog
tempo.
Dan dé schrik van de dag. Twee posities
schuin links voor me gaat op een recht stuk
met een snelheid van ± 65km/u één der
Afzien op weg naar Trivigno.
Bagnolese renners in een grote stofwolk
onderuit. De renner schuin voor me moet vol in de ankers. Op het kantje aan de rechterkant
van de weg vlieg ik er voorbij en kom ik met de schrik vrij. Ik laat in volle afdaling de voorste
Bagnolese-renner, die niets van het drama heeft meegekregen weten dat één van zijn
maatjes is gevallen. In het Engels, want het gaat te snel om na te denken over Italiaanse
zinnen. “Really?” is zijn vraag en na mijn bevestiging remt hij af en draait om.
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Aprica (km 155) – Bivio Santa Cristina (km 162)
Net voor ik beneden ben zie ik onder me Aprica al liggen. De fietsers van de Mediofondo, de
middenafstand, finishen nu in Aprica. Ik
fiets de Granfondo, wat betekent dat ik
nog een extra rondje maak met de
beklimming van de Passo Santa
Cristina. Net voor ik beneden ben en de
provinciale weg opdraai naar Aprica zit
in één van de laatste bochten een
fotograaf. Ik glimlach naar hem. En
bedenk me enkele seconden later dat
dat een beetje ongepast is na de
dramatische val van Bagnolese van
daarnet. Zeker als ik beneden, op het
punt waar de afdaling en provinciale
weg samenkomen wederom schrik: de
weg is afgezet voor auto’s en één van
de deelnemers ligt zwaargewond op
een brancard met drie mensen om hem
heen om hem in de ambulance te
helpen. Wat een drama!
Toch wel een beetje beteuterd bereik ik
Aprica, waar ik de afleidingsroute volg
langs en dus niet door de start/finish
anders stopt mijn tijdmeting te vroeg.
Eerste afdaling naar Aprica

Ik verlaat Aprica en zet de knop weer om. Wat me opvalt is dat ik nu totaal alleen rijd en zowat
de enige deelnemer lijk te zijn. Pas later kom ik er achter waarom dat gevoel redelijk klopt.
Ik rij nu de provinciale weg S42 in omgekeerde richting richting Sondrio en daal na het
verlaten van Aprica op hoge snelheid af naar de voet van de Passo Santa Cristina. De
snelheid ligt tussen de 40 km/u en 60 km/u en het is op sommige momenten een
bijtrapafdaling. Achter me auto’s die me eigenlijk willen passeren maar wat met deze snelheid
voor mij niet ongevaarlijk is. De auto’s blijven achter me en respecteren me op die manier. Iets
wat je in Italië krijgt maar in Nederland ondenkbaar zou zijn…
Meerdere borden met pijlen geven aan dat ik al snel moet afslaan naar rechts om de Passo
Santa Cristina op te draaien. Met een blik naar achteren en de duim omhoog bedank ik de
meedenkende automobilisten.
Ik verlaat de provinciale weg en de afdaling van de Passo Aprica en draai scherp rechts en
meteen weer links en zie de weg meteen flink stijgen het bos in.

ARIËN OSKAM

GRANFONDO GIORDANA

26 JUNI 2011

Beklimming Passo di Santa Cristina
Ik schakel op het binnenblad. En al gauw achter ook maar wat lichtere
kransjes! Al fietsend passeer ik een kleine verzorgingspost waar ik van
een dame een bekertje water krijg aangereikt. Die gaat voor de helft
naar binnen en voor de helft over me heen. Want het is warm vandaag.
De eerste kilometer is weer betrekkelijk makkelijk. Maar dan bereik ik
het bord van de 6 kilometer. En wordt het steil. Het lijkt wel steiler dan
de Mortirolo. Maar dat is slechts schijn. Het zijn de al afgelegde 163
kilometers die onherroepelijk hun tol komen eisen. Het is daarom dat
de Passo di Santa Cristina, onbekend en voor vandaag in de categorie
“never heard of” voor mij veel moeilijker aanvoelt dan de Mortirolo. Het
is werken geblazen en het tempo is er nu wel echt uit. Weinig
deelnemers om me heen. Ik klim wel een aantal deelnemers voorbij,
maar wordt op mijn beurt ook meerdere keren ingehaald. Dan ontwaar
ik voor me een Lokomotiv Nijmegen. Dit kan niet Anton zijn want die
heb ik in de afdaling naar Aprica achter me gelaten en is me nadien
niet meer voorbij gereden. Net als ik me opmaak om tegen de
Lokomotiv voor me te zeggen dat zijn maatje kort achter hem zit, hoor ik naast me een
Nederlandse stem: Anton van Lokomotiv Nijmegen komt me in een jaloersmakend
vastberaden klimtred voorbij. Aanhaken is geen optie. Ik rij op de limiet. Anton laat mij en ook
zijn maatje achter.
Nog 3 kilometer. Het beste is er nu toch echt af. Het is nu harken geblazen en de lichtste
versnelling ligt er op en zal er tot de top niet meer af gaan. Ik moet alle moeite doen om nog
enigszins ritme te houden en mijn bovenlichaam wiegt heen en weer. Staan, zitten, staan. Dit
is veel zwaarder dan de Mortirolo. Maar het bord van de 2 kilometer geeft kracht. Hier weinig
bochten maar lange rechte stukken omhoog met geen enkele verpozing in zicht. Ik kruip
richting een aantal deelnemers.
Ik nader het bord van de laatste kilometer. Op mijn geplastificeerde hoogtekaartje zie ik dat
deze laatste kilometer het zwaarste is van allemaal. Nog 1.300 meter. Ik nader een renner die
helemaal “geparkeerd staat”. Wat wil zeggen dat hij de man met de hamer is tegengekomen
en niet meer vooruit te branden is en moeite heeft om te blijven fietsen. Ik zit zelf ook kapot
maar hou wel mijn ritme en constante tempo vast. Ik zit zó kapot dat ik pas op het laatste
moment in de geparkeerd staande renner Anton van Lokomotiv Nijmegen herken. Heeft
zichzelf dus overschat en betaald nu de dure rekening. Ik hijg hem wat aanmoedigingen toe
en laat hem achter. Nu definitief.
Het bord “ultimo chilometro” schuift aan me voorbij. Lijf en longen schreeuwen om rust maar
de benen malen door. Weer een lang recht stuk rechtuit. Het bord van de 500 meter. Mijn hart
klopt als een razende in mijn keel en wil mijn lijf verlaten. Ik sta op de pedalen en gebruik mijn
lichaamsgewicht om de pedalen rond te krijgen. Ik zie af als een beest. En tel de laatste 100
meter hardop af. 60, 50, 40, 30, pfffff, 20. Schuin boven me een spandoek. En rechts van de
weg een tafel met gevulde bekertjes sportdrank.
Zwaar hijgend klok ik drie bekertje achterover. “Grazie mille” hijg ik naar de mannen achter de
verzorging. Het besef dat het klimwerk erop zit, nestelt zich in hoofd en lijf. Dat geeft kracht
dus klik ik weer in de pedalen voor de afdaling naar de finish in Aprica.
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Passo Santa Cristina – Aprica (km 175)
Ik duik de afdaling in. Wil Anton niet meer de kans geven om aan te sluiten. Ben nu vol
geconcentreerd en
gewaarschuwd door de eerder
geziene valpartijen. Na een
paar kilometer draai ik rechts
dezelfde afdaling weer in als
eerder naar Aprica. Van links
komen nog deelnemers van de
Mortirolo afgedaald. De laatste
kilometers ken ik dus en in
dezelfde bocht net voor Aprica
zit nog de fotograaf die me nu
zonder zonnebril op de foto
zet. Nu geen lach maar een
geconcentreerde blik in mijn
ogen.
Zonder problemen draai ik
beneden weer de provinciale
weg S42 op die nog enkele
kilometers vals plat omhoog
loopt.
In de laatste kilometers dalend naar de finish in Aprica

Ik schakel op het buitenblad en wil op en over de laatste deelnemer voor me. Dat lukt maar ik
voel aan mijn benen dat ik wel móet terugschakelen. Dan vlakt de weg af, verdwijnt de pijn in
de benen en ontwaar ik de grote rode finishboog van Giordana. Euforie verdringt de
vermoeidheid. Trots gaan de armen gespreid als ik om 16:11 uur de finish passeer.
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Aprica +/- 17 uur
Het is een drukte van belang in de sporthal in
Aprica. Deelnemers en supporters zijn
verenigd op houten banken aan houten tafels.
Bij de bakken met Barilla-pasta staat een rij.
Voor me een bord heerlijke penne met
bolognese waarvan minstens de helft
inmiddels is verorberd. De stof van het
deelnemers-wielershirt van de Gran Fondo
Giordana voelt heerlijk. Het shirt is zonder
meer prachtig Ik heb de rits open. Al heb ik het
niet meer warm. Het zweet is er onder de
douche goed afgespoeld.
Ik voel me doodmoe maar ook ontzettend trots.
En overdenk de afgelopen week. In de
voorbereidende dagen veel gegeven en erg
vermoeid geweest. En gisteren ongelofelijk
goed hersteld tijdens een rustdag met als
recept uitslapen, poedelen en hapje eten in
Termen Bormio, verplaatsing van Bormio naar
Tirano en de hele dag door veel eten en
drinken met als afsluiting una buona cena in
hotel Bernina in Tirano. Vervolgens vandaag
een superdag!
Veel afgezien maar nog veel meer genoten.

Het schitterende deelnemersshirt van de Granfondo Giordana

Fietsers zijn rijk. Heel rijk.
Epiloog en bedankjes
Dank aan het uitstekende hotel Baïta dei Pini voor een heerlijk verblijf in Bormio, de
vriendelijke ober bij het diner die het duidelijk kon waarderen dat ik wat Italiaans sprak,
de schoonheid achter de receptie en het zonder meer voortreffelijke eten.
Onvergetelijk.
Dank aan de man van de fiets-souvenirshop op de top van de Passo dello Stelvio.
Passie voor wielrennen verbind naties. De warme omhelzing bij vertrek voelde goed.
Dank aan hotel Bernina voor twee prima nachten in Tirano en een heerlijk diner op
zaterdagavond.
Dank aan de organisatoren van de Granfondo Giordana: de mensen van GS Alpi en
Giordana.
Dank aan de vele verkeersregelaars, vrijwilligers, materiaal-motoren en mensen van
de verzorgingsposten. Respect!
Dank aan Foto Castagnoli, Cesenatico, voor het nemen van prachtige foto’s.
Tot slot dank aan wijlen Marco Pantani, voormalig naamgever van deze cyclo, voor
zijn inspirerende prestaties in het profwielrennen. Zonder Pantani was deze cyclo er
wellicht niet.
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Plattegrond route Granfondo Giordana

Feiten en cijfers
In totaal zijn er over alle afstanden 2.344 deelnemers gefinished.
Ik ben als nummer 478 over de finish gekomen in een tijd van 8:41:08 met een
gemiddelde snelheid van 20,14 km/u. Mijn achterstand op nummer 1 Alessandro
Bertuola bedraagt afgerond 2 uur en 49 minuten. Zijn gemiddelde snelheid was maar
liefst 29,8 km/u!
De reden dat ik weinig deelnemers zag in de extra lus met de Passo Santa Cristina,
wat het verschil betekend tussen de langste afstand en de midden-afstand werd me bij
het zien van de uitslag duidelijk: slechts 641 deelnemers hebben de volledige afstand
volbracht. Dat is maar 27% van de finishers! Bijna driekwart van alle deelnemers heeft
dus een kortere afstand afgelegd. Hierbij was de middenafstand met 54% van de
finishers het meest populair.
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