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Boor onqerept hooqqeberqEe

zwiEserse sEeluio
eze foto

vqn de

hoogste pos

vqn Zwitserlond doteêrt uit de
vorige eeuw. Midden
joren '8O stond in het
Duitse blod Tour een
pokkend ortikel over
Noturpcisse, met doorbij de deels onverhorde Umbroil, Finestre
en Albulo. DcÍormee
werd bij mii het vuur
oongewokkerd om
onbekende beklimmingen te verkennen.
Op de foto vcn de Umbroil, op de grens tussen
Zwitserlond en Itolië, zie
je ook de top von de
Pcrsso dello Stelvio.

Nog steeds is de zwore
beklimming von de
Umbroil uit het Zwitserse Sonto

Morio

(7374 rn) Seen glodge-

streken roceboqn.
Hogerop heeft het
wegdek een longer
onverhord stuk met
een pocrr linke sleuven. Goed om die eerst
bergop te verkennen
vonuit Sdnto Morio.

Doorno slingert de
weg richting Umbroil
het bos in met ruim
dertiS h(Iorspeldbochten:13 km,8,5% gemiddeld en 13.5% moximcrcrl. Heloos heb je
hier weinig uitzicht,
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moor hogerop krijg je
wel frooi zicht op het
bergmossief rond de
Stelvio.
Ddorom mookte ik
destijds een tweede
rondje vqnuit Bormio langs de Umbrqil noor
de Stelvio, kort terug
noor de Umbrcril en
dqn qfdalen noor
Sontq Morio. En ols
kers op de

doon longs de Umbroil
terus noor Bormio.

Plaats

1

56

de Umbroil de
hoooste wan Zwits

".rtl.ra

de Nufe-

binnen de londsgrenzen. Geogrofisch ligt de
top op slechts 3 km
vonof de ltolioonse
grens, mqqr precies op
de grens von de kcrn*
tons Wollis en Tessin.
Hoewel ik de Nufenen
ol in 1986 beklom, kon
ik me het uitgestrekte
en mclchtige bêrglondschop nog direct voor
de geest holen.
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nenposs is de hoogste

klqssieke Stelvio-klim
vdnuit Prqto. Met een
glimloch doolde ik vol-
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Umbrailpass 46.543069/10.434501 N Santa Maria im Mristair - 1374

Vonuit Ulrichen (1343
m), in het hooggelegen

stroomgebied von de
Rhóne, fiets ik eind juni

het Aeginendol in,
woor de steilste posscÍges tot

moximclol

liggen. Vio een
serie prochtig boven
elkoor liggende hoqrspeldbochten win ik
snel qon hoogte op de
bergwond. Boven de
2OOO m fiets ik een
besneeuwd berglondschop in. Ondonks het
oonhoudende stijgingspercentcge von 9
tot 10% Seniêt ik vcln
dit zeer speciole toneel
von heldere kleuren op
de wolkenloze zomerdog
Tussen steeds hogere
sneeuwmuren bereik
13%

ik het restouront en
het deels bevroren
meer bij de poshoogte

(2474ril.
Bij een gunstige stqnd
von de zon heb ie op de
pos richting het noorden een fontostisch

ponoromcr op de Berner Alpen, met de Fin-

steroorhorn (4274 rn),
ScLrreckhorn (4078 m)
en Louteroorhorn
(aOa8 m). Als je de
keuze hebt, gc don op
een heldere dog!
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