Wintersport 2002
Pontresina
23 februari t/m 2 maart

Zaterdag 23 februari
988 km
Om 6:00 uur vertrokken en vlot gereden. Onderweg heel veel regen gehad en op een paar
plaatsten wat oponthoud door de drukte. In Zwitserland ligt vrij weinig sneeuw zodat de
Julierpass ook helemaal sneeuwvrij is. Om precies 18:00 uur op de camping in Pontresina
aangekomen.
Zondag 24 februari
Een niet zo’n erg koude nacht: nog geen –10°C, maar wel een cm of 8 sneeuw gevallen
en af en toe waait het fors. Aan het eind van de ochtend komt af en toe even de zon, maar
het blijft toch overwegend bewolkt. In de middag naar de Morteatsch-gletsjer gewandeld.
Af en toe in een echte sneeuwstorm terecht gekomen, maar wel zoals altijd een mooie
wandeling.
Rond zeven uur ’s avonds is het helder en vriest het alweer 11°C.

Maandag 25 februari
42 km
Het is niet kouder geworden dan toen we naar bed gingen: -13°C. ’s Morgens is het nog
ruim –4°C, maar het is mooi weer en de zon schijnt veel. Eerst ’s morgens naar St.
Moritz om de Flora Helvetica te kopen. In de tweede helft van de morgen naar Sils
vanwaar per langlauf via Isola naar Moloja en weer terug over het meer. Bij elkaar zo’n
12 km. Veel zon, maar er is toch een behoorlijk koude westenwind. Overdag net boven
0°C.

Dinsdag 26 februari
90 km
Vannacht ook niet zo kaoud geweest. Na de koffie naar Maloja gereden en daar eerst een
stukje gelanglaufd (een 4 km) en na het eten naar het Covacclia-meer gelopen. Een
prachtige tocht en op de helling aan de overzijde twee groepen gemzen gezien, totaal
zo’n 20 beesten. Aan het eind van de middag nog even een stukje de Berninapass
overgereden. Prachtig, maar het begint te bewolken. ’s Avonds klaart het weer op en
daalt de temperatuur maar langzaam.

Woensdag 27 februari
221 km
Nog steeds is het niet koud. Het waait alleen behoorlijk zodat langlaufen onaangenaam is.
Via St. Moritz, vanafwaar het een beetje begint te sneeuwen, en Maloja naar Italië
gereden. Daar een klein stukje langs de westkant van het Comomeer om vervolgens via.
Sondrio, Rirano en Poschavo over de Berninapass weer terug. Het heeft vandaag steeds
gedooid, in Italië ruim 10°C.

Donderdag 28 februari
29 km
Het weer blijft het zelfde hoewel vannacht wel 1 cm sneeuw gevallen is. Met de auto naar
Pontresina en vandaar Val Roseg in. Nog steeds prachtig en op de hellingen weer een
aantal gemzen gezien.

’s Middags een wandeling van bijna twee uur Val Bever in. Ook een schitterend dal,
maar de langlaufcondities zijn nu vrij slecht.

Vrijdag 1 maart
471 km
Vannacht een kleine 10°C gevroren. Al voor negenen vertrokken richting huis. Via de
Julierpass, Zurich, Solothurn en Biel naar de Jura om stenen voor een muurtje in de tuin
te zoeken. Uitstekend geslaagd en na boodschappen in Belfort te hebben gedaan via de
Ballon d’Alsace (waar we wegens de forse sneeuwval niet durfden te overnachten) een
plekje gevonden op de parkeerplaats van het Stade van Thillot.

Zaterdag 2 maart 616 km
De hele nacht geregend en iets hoger is sneeuw gevallen. Na croissantjes te hebben
gekocht in Thillot in constante sneeuwbuien richting huis gereden. Bij de Luxemburgse
grens werd het droog en begon de zon te schijnen. In Maulesmühle stenen gezocht voor
het muurtje in de tuin en vervolgens met een volle auto naar huis gereden. Om half vijf
thuis.

