
Een lang 
weekend 
   sneeuw

EEn wEEkEnd wintErsportEn in ZwitsErland, dat is 
op Zich niEts niEuws. Maar ga jE half fEbruari naar 
schaffhausEn, dan doE jE hEt toch nEt EvEn andErs. 
daar vond dE wErEldprEMièrE van dE tortour  
plaats: dE EErstE MEErdaagsE EtappEkoErs voor 
cyclocross En gravElracE.

TeksT: Marcel liu / FoTo’s: TorTour, sporTograF, MarTijn Meijer en Marcel liu
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D
e avontuurlijke race van 
Martijn Meijer en mij begon 
om precies te zijn op vrijdag
ochtend half vijf. voor Martijn 

als fietskoerier geen abnormale tijd, 
maar ik had er meer moeite mee. Zijn 
‘goedemorgen’ klonk althans alsof hij 
al uren wakker was. na een snel, maar 
stevig en gezond ontbijt met genoeg 
koffie vertrokken wij naar schaffhausen  
in Zwitserland. de reis ging zo voor
spoedig dat we zelfs onze navigatie 
inhaalden en voor we het wisten 
waren we ingecheckt en ingeschreven 
voor de proloog. omdat die pas om 
15.00 uur zou beginnen, hadden we 
voldoende tijd om te kwijlen boven 
onze goodiebag. sportvoeding, bidons, 
buff, wintermuts voor onder de helm, 
musette, thermosfles en zelfs een  
verbandtrommel. ja, die Zwitserse 
precisie maakte ons blij.

Proloog  
nadat we waren bijgekomen van 
onze blijdschap sloegen de zenuwen 
toe. Een beetje. na jaren van wed
strijdrijden heb ik dat nog steeds  
bij de start van het onbekende. En 
aangezien de tortour de zwaarste 
meerdaagse race is die je ooit gaat 
meemaken, waren die zenuwen niet 
zo raar. om 15.00 uur schoot albert 
Zweifel, een icoon van de Zwitserse 
cyclocross uit de jaren zeventig en 
tachtig, de proloog in gang. we waren 
los. anders dan we ons hadden voor
gesteld, was het weer in ons voordeel. 
het was droog en koud, maar de zon 

toverde een brede glimlach op de 
gezichten van de negentig deelnemers. 
de proloog ging de eerste twee kilo
meter door het centrum van schaff
hausen met, heel verstandig, een 
geneutraliseerde start. Met een geslo
ten peloton reden we gecontroleerd 
kriskras door steegjes, over fietspa
den en door tunneltjes. Zenuwen 
maakten plaats voor concentratie. 
toen de twee gangmakers zich van 
de kop lieten terugvallen, knalde het 
peloton los en ging het tempo snel 
omhoog. voordat we het wisten, zaten 
we al in de eerste echte klim. dit was 
er eentje uit de categorie ‘kort maar 

De fameuze Albert 
Zweifel lost het  
startschot van de 
allereerste Tortour.

krachtig’. al was de proloog slechts 20 
kilometer lang met 250 hoogtemeters, 
het gaf goed aan wat we de komende 
twee dagen konden verwachten. veel 
modder, losse stenen, gravelpaden en 
trails. Yiha! Rock de trails!

Just for fun
sneeuw! Eerder, tijdens de riders
meeting en het avondeten, was het 
behoorlijk gaan regenen. Enkele  
tientallen meters boven ons was het 
waarschijnlijk flink aan het sneeu
wen, wat ook voorspeld was voor de 
tweede etappe op zaterdag. het leek 
allemaal wel mee te vallen. bij de 

start was het kouder, maar droog. 
aangezien we circa 2000 hoogteme
ters voor onze kiezen zouden krijgen, 
wisten we echter met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid dat we 
door de sneeuw zouden fietsen. de 
dag ervoor was al duidelijk geworden 
wie de favorietenrol kregen toebe
deeld. deze mannen en vrouwen 
waren ook degenen die het peloton 
meteen de eerste klimmetjes en snelle 
stukken op sleeptouw namen. op een 
van de eerste modderige paden, bedekt  
met centimeters verse sneeuw, lukte 
het ons maar net om een van de 
dames te ontwijken. Ze was door de 

gladheid en haar winnaarsmen
taliteit heel erg snel in de afdaling 
geschoten en belandde in een grep
pel. gelukkig was het niet zo erg als 
het eruit zag. ook thomas frisch
knecht beukte er flink op los. ik wist 
uit mijn Mtbjaren nog wel wie hij 
was, maar hoewel hij just for fun 
meereed, knalden hij en zijn partner 
lekker door. omdat wij ook heerlijk 
aan het beuken waren, konden we 
mooi in het wiel van thomas en zijn 
partner, urs gerig (zijn soigneur toen 
thomas als prof voor team ritchey 
reed), meerijden. En voordat we het 
doorhadden, reden we prompt langs 
het eerste service station. op weg 
naar de volgende post volgde een 
brute klim, over modderige weilan
den bedekt met sneeuw en gras. 
geweldige stukken, ook al zijn er geen 
geschikte crossbanden voor dit soort 

Sneeuwwitte  
heuvels en mist 

vormen surrealis
tische panorama’s.

 gravelpaden en trails. Yiha!
Veel modder, losse stenen, 
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TORTOUR CYCLOCROSS & GRAVELRACE
klein, maar zeker fijn: 87 rijders 
namen deel aan de wereldpre
mière van 2016, onder wie acht 
vrouwen. Het veld is zeer inter
nationaal: Meer dan 40 procent 
komt uit het buitenland, er zijn 
tien landen vertegenwoordigd. De 
jongste renner werd geboren in 
1990, de oudste in 1956. er start
ten drie teams van vier, negentien 
teams van twee en 37 solorijders. 
De 202 kilometers van de Tortour, 
met 3230 hoogtemeters, zijn ver
deeld over een proloog op vrijdag 

en twee lange etappes op zater
dag en zondag. De datum van de 
Tortour 2017 is nog niet bekend. 
Waarschijnlijk word het wel  
weer de tweede of derde week 
van februari. De beperkte start
plaatsen worden verkocht als  
all inclusive pakketten. De deel
nameprijs is inclusief accommo
datie, alle maaltijden, waaronder 
repen en een geweldige goodie-
bag. Tijdens de race zijn er diver
se puike voorzieningen. 
Voor meer info: www.tortour.com 

terrein. Met de fiets op de schouder 
dus, of voluit door de enkeldiepe prut. 
onderweg vergaten we niet om ons 
heen te kijken. de mist trok hier en 
daar op. dan zag je de geweldige 
witte heuvels en velden, de wereld 
waarin we ons voortbewogen, pas 
echt goed. de mooiste panorama’s 
trokken aan ons voorbij.

Heroïsche strijd
de derde dag waren we nog steeds 
een team, alleen moest ik mijn bijdra
ge vanaf de zijlijn leveren. ik was ziek 
geworden en baalde daar stevig van. 
Martijn leverde solo zijn modderige 

strijd op de natte derde dag. Zo’n trail 
downhill, met aan weerszijden steile 
afgronden, maakte het de uitgedunde 
groep niet makkelijk. de etappe was 
weliswaar korter en had minder 
hoogtemeters, maar door de constante 
regen, de lage temperaturen en veel 
modder voltrok zich daar in Zwitser
land een ware uitputtingsslag. het 
mooie was dat Martijn door de  
modder beukte voor twee en eindigde 
als elfde! uitgeputte mannen en 
vrouwen zag ik over de finish komen 
en allen hadden deze heroïsche strijd 
geklaard. want een andere bena
ming zou de tortour tekort doen. 
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