Cyclosporters voor Artsen Zonder Grenzen

Oostenrijkproject 2014

Passenboekje
OPGELET 1: Dit Passenboekje is strikt voor jullie eigen gebruik, en dus niet voor publicatie noch voor
enige andere vorm van commerciële of niet-commerciële verspreiding
OPGELET 2: Al naargelang van de bron, kunnen de hoogtes van de cols, de stijgingspercentages
e.a. -meestal licht- van elkaar verschillen. De info in onze Startbrochure en ons Passenboekje is
voornamelijk gebaseerd op gegevens vanuit CyclingCols, wegenkaarten en persoonlijke verkenning,
en is dus altijd ‘bij benadering’. Vanaf 1 januari 2014 zullen onze ritten eveneens uitgewerkt staan op
onze website, met nog meer info, ook vanuit nog andere bronnen.

Donderdag 4 september 2014

Gezamenlijke openingsrit
BRENNERPASS – Noord
Onze klim vertrekt vanuit Mutters


Hoogte
Lengte klim (v.a. Mutters)
Hoogteverschil (v.a. Mutters)
Gemiddeld stijgings %

1.375 m
+/- 33 km
+/- 679 m
2.1 %
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Min. %
Max. %
Max. % 1 km
Max. % 5 km

-3.3 %
10.7 %
8.7 %
4.3 %

Vrijdag 5 september 2014

D-Day

GROEP A:
‘Onze’ volledige Ötztaler Radmarathon
Profiel van ‘onze’ volledige Ötztaler Radmarathon
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Klim 1: BRENNERPASS – Noord
Profiel en gegevens: zie blz. 1
Opmerking: om de Brennerpass zuidelijk af te dalen, kun je ofwel de ‘grote weg’
nemen (= rijksweg 12 naar Sterzing-Vipiteno), ofwel de alternatieve fietsweg; die
laatste wijkt bij Brenner/Brennero af van het traject van de hoofdbaan en is qua
afstand daardoor wat langer (we schatten tussen vijf en tien kilometer).

Klim 2: JAUFENPASS – Oost

Hoogte
Lengte klim
Hoogteverschil
Gemiddeld stijgings %

2.099 m
+/- 16 km
+/- 1.129 m
7.5 %
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Min. %
Max. %
Max. % 1 km
Max. % 5 km

3.0 %
11.0 %
9.3 %
7.8 %

Klim 3: TIMMELSJOCH – Oost

Hoogte
Lengte klim
Hoogteverschil
Gemiddeld stijgings %

2.474 m
+/- 29 km
+/- 1.798 m
6.3 %

Min. %
Max. %
Max. % 1 km
Max. % 5 km

-1.8 %
14.0 %
10.9 %
9.0 %

Opmerking: in de westelijke afdaling naar Sölden zit na 4 km nog een stukje klim van
+/- 3 km; zie daarvoor het profiel ‘Timmelsjoch – West’, op pag. 6, km 5, 6 en 7.
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Klim 4: KÜHTAI – West

Hoogte
Lengte klim (v.a.)
Hoogteverschil
Gemiddeld stijgings %

2.021 m
+/- 18 km
+/- 1.247 m
7.0 %

Min. %
Max. %
Max. % 1 km
Max. % 5 km

-2.7 %
15.3 %
12.9 %
9.1 %

Opmerkingen:


In het plaatsje Ochsengarten, na +/- 10 km klimmen, neem je bij het einde van
de bebouwde kom, de weg naar rechts; je neemt dus niet naar links (=
richting ‘Sattele’; die weg leidt naar rijksweg 171 beneden in het Inn-dal…
waar je niet moet zijn!)



Bij het oostelijk afdalen naar het hotel, richting Kematen, na ongeveer 17 km
dalen, NIET de doorgaande weg blijven volgen tot helemaal in Kematen,
maar in het dorpje Sellrain, een klein wegje rechts inslaan. Er staat een wit
wegwijzertje naar Axams, maar je raast er zo voorbij… Het wegje kent nog
een klein stukje klimmen, maar daarna is het heerlijk plat en afdalen, zo naar
Axams, Götzens en Mutters. (Neem je in Sellrain toch verder de doorgaande
weg naar Kematen, is het eerst wel langer afdalen tot net vóór Kematen, om
daar dan evenwel forser en langer bergop te moeten naar Axams…).
We komen hier zeker nog op terug in onze Openingsbriefing en natuurlijk ook
in Oostenrijk zelf.
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Vrijdag 5 september 2014

D-Day
GROEP B:
Onze Ötztaler Radmarathon - variant

TIMMELSJOCH – West
Onze klim vertrekt vanuit Sölden

Hoogte
Lengte klim
Hoogteverschil
Gemiddeld stijgings %

2.474 m
+/- 24 km
+/- 1.322 m
4.7 %

6

Min. %
Max. %
Max. % 1 km
Max. % 5 km

-12.0 %
14.6 %
10.7 %
8.9 %

Zaterdag 6 september 2014

Vrije fietsdag met Kühtai-aanbod
KÜHTAI – Oost
Onze klim vertrekt vanuit Axams

Hoogte
Lengte klim
Hoogteverschil
Gemiddeld stijgings %

2.021 m
+/- 23 km
+/- 1.423 m
5.7 %
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Min. %
Max. %
Max. % 1 km
Max. % 5 km

-1.1 %
15.6 %
12.8 %
7.8 %

Eventueel:
terugkeer naar het hotel
via KÜHTAI – West
Profiel, gegevens en opmerkingen: zie blz. 5

Alternatief: indien je opteert om terug te keren via het alternatief klimweggetje vanaf
rijksweg 171, naar Ochsengarten (zie uitleg in de Startbrochure, pag. 14), neem je
dus niet de volledige westelijke beklimming vanuit Ötz, maar kom je er in het plaatsje
Ochsengarten (na +/- 10 km) wel op uit, om zo verder te klimmen naar de top.

***

Deze aardige Koehtjes kun je ongevraagd tegenkomen op de Kühtai…

En voor jullie allemaal:
Kühtoi, toi, toi voor al jullie persoonlijke ritten!!!
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