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akkers. Van beschutting is geerr sprakc, he't landschap is
opcn cn wcids. Bosscn ontbrckcn; c[ staan wcl bonrcn,
nraar dit- zijn van hct nrodcl '.qrotc struik'. Op he.t asfalt
brandt t1e zon ongenadig. Gc.lukkig zorgt dc altiid aan
wezige zeewind voor wat vr'rkot'ling. N4r't een Caribisch
gcvoel in hct hoold zic ik na 70 kilonrctr'r'dc zcc aan nrijrr

wit-lt'n Iiggcn. Als cnigc toerist ga ik nrczr:lf in t-en lokaal
tentje te buiten aan twee snreuïge war.nre broodjes, gevuld
nle't dikke, vette, pure chocolade, velgezeld van t\4r('c
ca

pplrcci no.

Terug op de pedalen draai ik nreteen r'e.n nrintrscLnrl weg
gctjc op. Dc 20 procent klinr aan het bcgin is de voorbode
van de nrasocl.ristische ellendc dic volgt. Ik worstt'l naar'
boven en voel iedere kronkel in hct pad als een aanslag op

BewaaktcÍietsefsta

nrl

ct is cind nrci cn we zijn in het westelijk dee'l
van Sartlinil;, in het gchucht Ttcsnulaghes,

vlakbij hc't havenstadje Bosa. Volgens dc Sardijne n is dit gcdcclte van het eiland vlak. Wij
Ncdcrlandcrs nocnlcn dit zwaar gcaccidenteerd. Niet

dat wij dat clg vindcn.
op papier is tle eerste tocht een pc'ulenschil. Dc tocht
begint relaxed. De wr'g gaat op en aÍ zonder overdleven

hoogteverschillcn. tn dc vcrtc staat dc kcrk van Cuglieri

MIJN RACEFIETS 15 MIJN SOULMATE,
DE OMGEVING MIJN VRIEND

nrijn bove nbenen. Die nemen langza;rnr alscheid van mijrr
bewrrstzijrr. Mijrr kuitt'n volgert en irt cen sotrlt llilncc
overwin ik trap voor trap dc 500 piinliikc hoogtenretcls.
Mijn geest treedt in een allt-sovcrhcclscnd gcvocl van
gclukzaligheid. Zen boetldhisten, yoga-aanhangc'rs en
andcrc gclukzockcrs zullcn daar v;rst een artde'L r,voord
voor he'bben, nraar dat kan rnc nu evcn nicts schclen.
Mijn lacefrets is mijn soLrlnrate, de onrgeving rlijn vricnd.
Et-n kilonrctcr of viiltie n latcr bele'ik ik dr' doorgaandt'
weg. Een auto vcrstoort dc inncllijke rust. Dc gcwone
wereld dringt door', net als nrijn ontploftc kuitr'n cn blan
dende bovenbenen. De waLnre wind droogt uit. De bidons
staan droog. Ik zou willcn dat mijn tonll 30 centinlr'ter
lang was, dan kon ik de Iaatstc rvatcrdmppcls e l uit Icb
beren. Met hanqen en wurgen rolk.n dc laatstt' hoogtcnrctcrs oncle r de wielen door. Uitgedroogd, '"varnrgelopen,
gelLrkkig en gczond nroc plof ik nccr bij hct z."r'e ntb:rd
v;rn het hotel. Mijn conlputer staat op 105 kilonrctcr en
slL'chts 1ó30 hoogtenreters. Volgens nrijn bcncn rvarcn

het cr dik 2500.

tc plonkcn in dc ochtcndzon. f)aar scheur ik even heen en
dan weer naar bc'neden naar het volgcnde stadic. Zo liikt
he't, nlaar de weg denkt claar anders over. OnvcrstooÍbaal
sluipt hij tcgcn de klcine berghelling onrhoog: in l3 kilonlcter'ó20 hoogtcnlctcls. Misschicn icts te overnroedig
rijd ik onrhoog. Ecnnraal bovcn daalt de weg in dik
30 kilonreter al'naar zeeniveau, nret onderwcg nog
ecn paar klinrnretjes onr het niet te verleren.
Rijen grotc blocicntlc cactusscn vonllerl heggen langs de
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De nanriddag brcngcn

wt'door in hct havenstadje Bosa.

We drinken een paar drankjes op het stland, traktclr:n

onszclf op echt ltaliaans ijs op de nret palnren onrzoonrcle
piazza cn flanercn als cchte tocristL'n door he't centrLrnl.

Na drie fictsdagen trekken we verder naar de oostkant
van het eiland. Hct bcrgdorpje Arzana (750 nreter) heel't
zicht op de Middellandse Zec, uraar bicdt wcinig ve rticL.
Gclukkig nraakt de natuul dat ge'mis nreer dan gocd. Dc
bergcn vcrkcnncll we pc'r lacefiets en nrount;rinbike.
Op de dunnc bandjes trappcn we rlaar het vlakbii gelegen
stuwmeer Lago Funrendosa. Hct wcggctic tcu westcn van
het water is uitgestorven. Zwerfkoeien en rondscharrelendc paardcn rcgcren dit dccl van de weleld. De n'eg
slingelt langs de oc'ver en gaat onrhoog cn ontlaag. Door
hct zachte Iicht van dc'ochtendzon is het uitzicht ovcr hct
nlecr cL'u plaatjc. Dan dLaait dc route het binnenland in.
Van serie'us klinrnren is nog gccn sprakc. Dc sntalle weg
wint golvend hoogte, nraar blijft stckcn op 1002 nrcter als
hoogste punt. Langs de weg kliebe'len de bloeit'nde lavcndcl cn andere wilde kluiden nnn dc' neusgaten. Het liikf
alsol de begrot-iing nlct zorg dool een tuirllllan is aange
legd. In de vertr. staat de'hoogstc bclq van Sardiniit, de

Als bii toverslag
1834 neter hoge Monte Gennargentu

wordendebergerrkaler.Datkomtdoordesnijderrdewind,
zittetl stevig om het
à,. n,.r- vril spet heeft' Mijn knuisteu
op eeu bredere weg een
stuur verankerd als ik eenrnaal

Die onderbreken we even
razendsnelle afdaling neem'
vatt Ussassat
.
voor een cappuccino in het dorpscafé
het vet' 300 hoogttit
weer

oournu ntog.n de klitltspieren
op hoogte Maar niet voor,
tetlleters brengen olls telug
oversteken en dat betekent
dal
i;;t;.';. nto.L,.t .t'.t breed
orngekeerde richting
iu
weer
rruit b.n.,1e,l otn daartta

ln de klim kometl we door Gáiro'
5OO rneter af te leggen'
die tot ruïnes is vervallen
..t-r O,rorr. vetzanleling huizen
Des te gekker omdat
ui, g.uotg van een aardverschuiving'
s' Elena ligt' dat
Gairo
stadie
..,tïuurio.ftten verder het
de pashoogte
en
bikkelen
evell
bluist van het leven' Nog
tetug naaÍ
afdaling
flitsende
een
nog
is daar. Nu alleen
Gek genoeg
We klokken af op 93 kilometer'
te
hoogteneters
rninder
^rrunu.
dachten we dit keer juist veel
teller'
de
op
hoogtenetels
hebben gemaakt dan de 1725

mountaiubiker"'

"Ouze bttrgemeester is eetr fanatieke
in Arzana' Dus trekken
zegt de eigenaal vatl olls hotel
op uaar het gemcentehuis'
we de stoute schoeneu aan;
burgemeester - "zeg maal
Tot niin verbazing maakt de
bij de organisatie
betrokken
*ur.oi - nleteen tijd' Hij is
di Sardegna' die hier
Rally
van de nountainbikewedstriid
aan olll sanleti de eerste
over twee weken start' en biedt
ziirl Engels niet al te
uun die race te rijden Omdat

Herold uit' een naar Sardinië
best is, nodigt hij ook Peter
op tiid sta ik de volgende
Stipt
g.emËr..ra. Engelsman'
zich eerl clubje vau
heeft
Daar
i.ht.nA voor het hotel
en strakverzameld met dure bolides

viif mountainbikers

irltintidee,rt' Aa-rl de
ik rnij af ol de

dat
ke, gesoigneerde Iiivelr' Oeps'
de voorvorken te zieu' vraag

"..it.riu,t
8 centirneter van mijn crosscountry

bike genoeg is Aan

absolutely not!
fr.t.inO van de dag weet ik het antwoord:
gaat orn racehet
als
Sardir-rië
op
Peter is dé deskundige
en kajakken' Zijn des-

À.ir.n, *ounruinbiken, klimmen

met een bed & breakfast'
kundigheid maakt hii te gelde
hii raceÍietsin. ,Jton House in ogliastra' van waantit

enmountainbiketochtenorgalriseert.Nieuwsgieriggeworwe er op bezoek gegaan'.wat
den doot'de verhalen ziin
wil
een goed aclres voor wie
eu
ons betreft een aanrader
mee
voor
op Sardinië gaau racefietsen of mouutainbiken

info' zie kader lir-rks'
met een paar klimmetl
De dag begint redeliik relaxed'
te rletnell snelle.afdalinsoepel
en
ou., gluaal zandpaclen
aaueenschakeling
cen
volgt
gebergte
in het

,.n. ó,.p.,

trails' zowel omhoog als
van lastige en ronduit technische
nodig' want ua iedere
ontlaag. óoncentratie is steeds
doemt vaak onverwacht een
bocht en achter iedere struik
eetl kleine drop' een
stetlen'
trina.rni, op. Losliggende
eetl strook rul zand'
of
bergwater
ouarrr.o.ná stroompje
vol
lastig' de klitnnten ziin net zo' Steil'
Ziln de afdalingen

of een contbinatie
stenen, uitstekende rotspunteu'

van
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Het binnenland is een oase van rust

MIJN COMPUTÈR NOTEERT 1ó30 HOOGTEMETERS'

2500
VOLGENS r,Aí.lr.f BENEN WAREN HET ER DIK
fietseu
dit alles. lk gcniet tot in miin tetlell sonls is
gaat de tnountainklirns
steile
te
al
Tiidens
onmogelijk.
zonder
bike op de schouder. Dergelijke passages worden
trails in een
uitzondering afgewisseld nlet riidbare single
is niemand'
magnifiek decor' We zijn alleen' op de trails
Dit is eell snoepwinkel voor mountainbikers'

voor ons
Onverwacht clocmt er een berghttt op die speciaal
Miin
geregeld'
open is. Dat heeft onze edelachtbale Marco
die
en
ltalianen
rnaterl voor één dag bliiven nattturliik
kaas
hebben het goede leven itl hnn getletl' De lekkerste
pastamaaltijd-'
heerliike
eeu
en olijven, gcvolgd door
glilclen zoncler problemen naar binnen' Mijn kleffe
wordeu
energiereep bliift in de rugzak De bidons
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net als onderweg weer gevuld rnet het kristalhelclere bergwater uit de plaatselijke natultrlijke bronnen. lets te gevuld gaat de rit

eerste deel
verder. Het is een waardig vervolg vali het
hotel zakt
het
Alleen het slot gaat over asfalt' Terug bij
onder het
afscheid
de zon al achter de bergen' We uemeu
gevoel'
dankbaar
een
Met
geuot vali een ltaliaans iisie'
neem
benen'
de
itr
hoogtemeters
2100
en 73 kilometer en
vrieudeu'
hrtn
en
Peter
Malco,
van
ik afscheicl
Rally di
Als de nlountainbikers clie deelnenten aan deze
voorgeschoteld'
Sardegua deze tocht als eerste krijgen
liggen Dat
dan gaat het hele gerecht zwaar op de maag

is iets wat zeker is.

op

Blij verrast zijn we ntet de ntega fietsmogelijkheden
kuunen er htttl
Sardinië. Mottntainbikers eu racefietsers

hart ophalen op schitterende wegeu en trails
land is eett oase van rtlst' Alleen extrenle vlakfretsers
die categorie'
hebben er niets te zoekell' Val je niet onder
gaan'
te
niet
orn
redeti
eeu
ecns
lnaar
verziu dan
'
Het binnen-

