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Reisverslag Funbikers Zwitserland (Graubünden) 2008 
 
Op 19 november 2007 om 18.56 uur steekt Frans het lotje aan van het vuurwerk dat op 
31 augustus 2008 om 08.00 uur losbarst. 
 
10 Funbikers nemen uiteindelijk deel aan de 1e officiële Alpenreis in de geschiedenis van 
Mountainbikeclub Funbikers. Het zullen 8 prachtige dagen worden met dank aan de 
fantastische voorbereiding van Frans en de gezelligheid en kameraadschap in de groep!! 
 
Deelnemers: 

√ Frans Kooijmans 
√ Jos van Bijsterveld 
√ Ruud van Geloven 
√ Mark Baudoin 
√ Toine Raaijmakers 
√ Werner Branten 
√ Tommie de Kinderen 
√ Rob Briggen 
√ Massimo Ragno 
√ Hans van Rooij 

 
30 augustus 2008: De heenreis 
Om 06.30 uur is het vertrek vanaf de Winkelstraat in Lierop gepland. Iedereen is op tijd 
present behalve Erik Meuwissen, hij belt op. Hij kan niet mee wegens ziekte. Mark 
Baudoin had toevallig voor deze week afgesproken met Patrick om in Oostenrijk te gaan 
fietsen maar die laatste moest afhaken i.v.m. scheidingsnaweeën. Bellen we Mark even uit 
zijn bed om te checken of hij nog mee wil. Mark kan geregeld krijgen dat hij mee kan 
(met dank aan zijn ex!). Binnen drie kwartier is hij klaar voor vertrek! Dus toch nog met 
10 man naar Alvaneu Bad in Zwitserland. 

 
Na een voorspoedige reis door Duitsland moeten we bij de Zwitserse 
grens de bus aan de kant zetten. Ze willen graag alle paspoorten zien. 
Tja, die van Massimo zit helemaal achterin het bagageruim (of liever 
gezegd voor in de laadruimte). Gelukkig snapt de douanier dat het een 
hoop ellende is om de hele bus uit te pakken. Even wat gekheid maken 
met die gast en omdat we allemaal Nederlanders zijn mogen we verder. 
Gelukkig houdt Massimo voor één keer zijn mond want een Italiaan in 
een Nederlandse bus is natuurlijk vragen om moeilijkheden. 
 

De overnachting is bij Caroline. Zij bestiert de 
Trattoria en haar man zit met zijn koeien de hele 
dag op de Alm. We komen er al snel achter dat 
Caroline de broek aan heeft. Gelukkig weet haar 
man dat ook… Massimo heeft al snel een zwak voor 
Caroline (overigens heeft Massimo sowieso een 
zwak voor elke vrouw), en Caroline blijkt een zwak 
te hebben voor Italianen. Dat verhaal komt in de 
rest van de week nog een paar keer terug. Wat is 
dat toch met vrouwen en Italianen???
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31 augustus: De eerste rit 
Na een stevig ontbijt en nadat Werner zijn auto nog 35 keer ‘beter’ heeft weggezet (zijn 
auto blijft achter omdat we op vrijdag weer op dezelfde plaats eindigen) vertrekken we 
om 08.00 uur uit Alvaneu-Bad. Maar niet voordat de obligate ‘groepsfoto voor vertrek’ is 
genomen door Caroline (uiteraard). leuk stukje langs de Albula, dan een asfaltklim naar 
Mon. We rijden in de voormiddag veel over asfalt over Savognin en Rona. De 
middagpauze is aan het Marmorera-meer. Jos sprak ’s ochtends nog de woorden: “Ik hoop 
dat we deze vakantie nog wat anders zien dan asfalt, anders heb ik de verkeerde fiets bij 
me… “. 
 

Na de middag een pittige klim naar 
Septimerpas. Eindelijk helemaal 
onverhard. Pass da Sett op 2310 en een 
spectaculaire afdaling naar Casaccia. In 
het bovenste stuk van de afdaling 
komen we een downhiller tegen. Da’s 
nou jammer, wij dachten al leuk aan het 
afdalen te zijn en soms stukjes lopen. 
Deze gast gaat met sneltreinvaart 
voorbij en doet echt nergens de moeite 
even af te stappen. ‘Ligt aan de fiets is 
het eindoordeel van de groep’ maar 
uiteraard weten we allemaal wel beter… 
Op de brede gravelpaden verder naar 
beneden maakt Toine op hoge snelheid 
naast de buitenbocht nóg een extra 

spoor (was daar ruimte dan?)!  
 
In Casaccia is de eerste overnachtingplaats in het 
toeristenlager van Hotel Stampa. Moe maar voldaan komen 
we aan om 17.15 uur. Eerst maar eens een toost op de 
goede afloop en een mooie eerste dag. De kamer blijkt op 
de 4e verdieping te liggen en er is geen lift. We hebben 
vandaag dus nog wat meer hoogtemeters te maken. 
De fietsen kunnen tegenover het hotel in een oude schuur. 
Een slot zit er niet op, “er wordt hier immers toch nooit iets 
gestolen” aldus de eigenaar. 
Twee arme toeristen sliepen op dezelfde kamer… Jos slaapt 
in de ski-kast!! Rare jongens, die Bestenaren. 
 
’s nachts trekt een hevig onweer over ons hotel en het blijft 
regen tot aan het ontbijt. Bij vertrek is het echter helemaal 
droog! De weergoden zullen ons ook de rest van de week 
zeer gunstig gezind zijn. 
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1 september: de tweede dag 
We zijn ’s ochtend weer om 8 uur weg. Wat 
een discipline. Eerst krijgen we weer een asfalt-
beklimming naar de maloja-pas (Passo del 
Maloja) op 1810 meter voor de wielen. Dan 
wordt langs de meren van Silvaplana en Sankt 
Moritz weer wordt helemaal off-road de 
Bernina-pas beklommen. Naast dat Bernina 
bekent is van de naaimachines, is natuurlijk de 
Bernina Express ook bekend. De rode trein 
stopt ook gewoon bij het dalstation van de 
Diavolezzabaan.  
 
 
 
 

De middagpauze bestaat uit een picknick 
bij dit dalstation. De chauffeurs hebben 
prima ingekocht en iedereen kan met een 
volle maag weer aan de slag. Toine gaat 
voor goud (KNALLEN), maar moet na 1 
km toch al het busje in. Niet zijn dag. Last 
van de ontlasting zullen we maar zeggen. 
De overige bikkels bereiken de top van de 
berninapas op 2310 m. Dan nemen we 
een stukje van de Bernina-Express -track  
om vervolgens in oostelijke richting Val 
Viola in te draaien. Colaatje bij Rifugio 
Saoseo (Werner natuurlijk 2). Op de 
laatste klim, als de fietsen op de 
schouders moeten, begint het te regenen.  
 

 
De top ligt op 2480 meter. Er volgt een snelle 
afdaling naar Arnoga (Italië). Zeiknat komen 
we aan in hotel "LI ARNOGA" om vijf voor 
zeven. Gelukkig hebben de chauffeurs van de 
bus de tassen al op de bovenverdieping 
geparkeerd en is er zelfs een lift aanwezig in dit 
verder ook erg mooie hotel, maar kleding 
wassen is te duur en bovendien is de kleding de 
volgende ochtend nog niet helemaal droog. 
’s Avonds verteld Massimo over zijn visioenen 
waarin hij rubber laarzen aan heeft en iets met 
een schaap… je wilt het echt niet weten!! 
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2 september: de derde dag 
Vertrek vandaag om 08.25 uur. We konden niet eerder aan het buffet dus dat was 
uitslapen! 

 
Om de spieren weer een beetje warm te 
krijgen beginnen we vandaag met een 
vrij vlakke aanloop met mooie uitzichten 
naar Lago di Cancano en Lago di San 
Giacomo di Fraele, waar we linksaf slaan 
voor beklimming en doortocht van Passo 
Trela.  
We hebben wat tijd om foto’s te maken 
en een beetje te klesten. Het zonnetje 
schijnt weer en iedereen zit op de fiest. 
Wat wil je nog meer? 
 
 
 
 

 
Na de koffie en een hapje aan Lago di Livigno, 
wordt begonnen aan de beklimming van 
Alpisella (Top op 2290). Ook hier wordt weer 
gezwoegd en soms stukjes gelopen. 
Zoals na elke klim volgt ook nu de afdeling naar 
Lago di San Giacomo waar Ruud en Jos 
terugfietsen naar Arnoga om de bus  te halen.  
 
 
De rest van de groep rijdt dan het 
"wunderschöne" Val Mora en Val Mustair door 
richting  Santa Maria. We rijden lang langs een 
beek en op enig moment wordt die met wat 

moeite overgestoken. Even later blijkt dit toch niet 
de juiste route. Nog maar een keer terug dan. 
Aankomst om 17.25 uur bij Gasthof Lamm in 
Laatsch.  
 
Hans gaat drie keer kapot deze dag! Trainen in 
Zuid Frankrijk is beter dan aan het zwembad liggen 
blijkt maar weer. De rest van het team is echter 
ook niet helemaal fris meer. De week is 
doormidden.
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3 september: de vierde dag 
We hebben een vaste chauffeur!! Ruud heeft gisteren een scheur in zijn frame ontdekt. 
Alle voorgestelde oplossingen worden door Ruud resoluut van tafel geveegd. Ruud zal de 
komende dagen de bus rijden. Hans besluit de voormiddag ook in de bus te gaan zitten 
om nog wat te herstellen na de slopende dag ervoor. 
 
Vertrek 08.25 uur voor beklimming door Schlingia-tal naar de Sesvenna-Hütte op 2350 
meter hoogte. De aankomst volgt om 12.30 uur. in die tijd zijn we bijna 1400 meter 
hoogteverschil aan een stuk geklommen, deels ook lopend. 
 
Daarna volgt een spectaculaire (wandel)tocht 
door de Uinaschlucht  en verder afdalen naar 
Sur En waar we om 13.20 uur aankomen. Op 
de camping wordt weer flink energie ingeslagen 
voor het tweede deel van de dag. Hans trekt 
zijn fietsspullen weer aan en zijn bike uit de 
bus. 
 
Omdat de tijd niet in ons voordeel werkt 
besluiten we de zware klim vanuit Scuol ‘te 
doen’ met de lift. Die brengt ons ineens van 
1300 naar 2140 meter. Fluitje van een cent om 
zo hoogtemeters te maken. De daarop volgende 
afdaling is niet zo spectaculair als we inmiddels 
gewend zijn maar wel 25 km lang. Ongelooflijk 
dat je 25 km eigenlijk niet hoeft te trappen.   
Aankomst in "Gasthof Bär und Post" om 
17.25 uur, waar we onze intrek nemen in het 
niet zo frisse Toeristenlager. (Zal de beer wel in 
geslapen hebben, want het ruikt behoorlijk muf 
en in de doucheruimte wassen de muizen zich 
blijkbaar ook…).  
 

Wel prima plek voor een fietsonderhoudsbeurtje vindt 
Toine. Hij vervangt zijn wielen en banden inclusief de 
yoghurt tegen het lekrijden. 
 
’s avonds werden er enorme onweerswolken 
geproduceerd door de heren. Daardoor hadden we een 
stinkend goede briefing voor de volgende dag. 
 
Schril contrast tussen bed en breakfast: Bij het ontbijt 
durven we alleen maar te fluisteren en niet eens te 
boeren. Chique boel, dus aan ons niet besteed. Wel 
uitgebreid buffetje. 
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4 september: De één na laatste dag 
Vertrek uit Zernez om 08.20 uur. We volgen de rivier de Inn over wat aardige paden, en 
verruilen Ober-Engadin voor Unter-Engadin. Dat is maar goed ook want dat is zo’n beetje 
de enige plek in heel Zwitserland waar het niet regent. Niemand weet waaraan wij dit 
geluk te danken hebben, maar we maken er wel dankbaar gebruik van. Na 13 km. treffen 
we het busje weer voor een eerste stop. 
 

We verlaten de bewoonde wereld en 
gaan  door het schitterende Val Susauna 
op weg naar de Kesch-Hütte op 2634 
meter. We hebben bij aankomst in de 
hut er al zo'n 1400 hoogtemeters 
opzitten. Aankomst in de hut om 12.35 
uur. De Hüttensuppe met Würstel gaat 
er goed in. Uiteraard propt Massimo er 
nog een heel bord spaghetti bij! 
Er volgt een vooral in het begin hele 
mooie technische afdaling over Chants 
naar Bergün, waar we Ruud met z'n busje 
weer zien . Nog maar 5 bikers (Rob, 
Tommie, Jos, Frans en Massimo) wagen 
het te starten voor de laatste 23 km met 
nog eens 1200 hoogtemeters.  

 
Wel een heel mooi stuk door het Albuladal 
naar Filisur waar hele steile singletracks 
leiden naar het beroemde 
"Landwasserviaduct" bij Wiesen.   
Dan volgt een echte motherfucker! We 
klimmen in 2,5 km van 1200 naar 1500 
meter. Een gemiddelde stijging van 12%! 
Over een hele mooie singletrack klimmen 
we verder naar 1700 meter en komen om 
kwart voor zes aan bij hotel Ducan in 
Monstein. De overige bikers hebben ook 
afgezien in de sauna en het ijskoude 
dompelbad dat was uitgehakt uit een 
boomstam. 
 
Vermeldenswaardig was de reuze persoonlijke en hartelijke ontvangst door de eigenaar. 
Volgens mij was hij net zo blij toen we de volgende ochtend weer vertrokken. 
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5 september: Onze laatste rit 
  
We vertrekken vanuit het gezellige Monstein om 08.20 uur. Het belooft een spectaculaire 
dag te worden met veel liften (en dus afdalingen) en oversteken naar andere dalen. Het 

eerste stuk gaat door het bos en is vrij vlak. Al 
snel komen we bij de eerste lift van de dag: de 
Rinerhornbahn, die ons van 1460 naar 2060 
meter brengt. De afdaling gaat via een 
fantastische  singletrack door het Sertigtal. De 
training van de laatste dagen komt nu  goed 
van pas. Een smalle singletrack met aan een 
kant een berg en aan de andere kant, hoe kan 
het anders, een vrij steile helling. De trails 
liggen bezaaid met keien en wortels. Op deze 
track vindt dan eindelijk ook Rob zijn Waterloo 
en doet wat gedetailleerd bodemonderzoek. 
 

Om 11.30 uur komen we aan in Davos. 
Rob heeft een paar kilometer eerder 
geconstateerd dat het lager in zijn 
achterwiel gestorven is. Gelukkig heeft 
Ruud in de bus nog een kapot frame 
staan met een prima en identiek 
achterwiel en (hoe toevallig) dezelfde 
remschijf. Enige stress slaat nu toch wel 
toe want we moeten nog ver en Ruud 
staat met de bus (en dus het reserve wiel) in een verkeerd dorpje. De Parsenn-bahn 
waarmee we naar boven moeten, gaat maar één keer per uur en de tijd begint te dringen. 

Gelukkig is Ruud precies op tijd om zijn wiel 
in te leveren. Dan komen we er bij het 
betalen ook nog achter dat de fietsen 
schoon de trein in moeten, Ahum, behalve 
door  Tommie is er niet veel gepoetst de 
laatste dagen. Gelukkig hangt er een 
hogedruk slang en snel worden de fietsen 
van de grootste rotzooi ontdaan. 
Om 12.15 uur gaan we onderweg naar de 
Weissfluhjoch van 1560 naar 2660 meter.  
 
Ruim een half uur later beginnen we weer 
aan een geweldige afdaling door prachtige 
natuur over Langwies naar Arosa.  
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Het middageten wordt genuttigd in Litzirüti. De dochter van de eigenaar moet blijkbaar 
even op de zaak passen en vervolgens komen er 10 hongerige bikers het terras 
opgeraasd. Het duurt even voordat we kunnen eten.  
 

Toine krijgt een enorme homp kaas op zijn bord met één 
sneetje brood en de rest een grote schaal vleeswaren met 
één mandje brood. Ze snapt er niets van dat het mandje 
10 keer moet worden bijgevuld. De lange pauze betekent 
wel dat we tijd tekort gaan komen. We besluiten om in 
Arosa de lift naar het middenstation van de Weisshorn te 
nemen. Vervolgens komen we er achter dat we de 
verkeerde lift hebben genomen. We dalen snel af naar 
InnerArosa waar de Hörnlibahn ons weer de goede kant op 
brengt van 1820 naar 2500. Dat schiet op.  
Er staat toch wel 
wat wind en de 
fietsen die aan de 
buitenkant van de 
cabine hangen, 
zwieren vrolijk alle 
kanten op. Dit zeer 
tot afgrijzen van 

onze Jos die zijn geliefde Klein met handen en 
voeten probeert in bedwang te houden.  Eenmaal 
weer onderweg volgt nog een mooi stuk natuur met 
veel lopen naar de top "Urdenfürggli" op 2546 
meter. Daar wordt de bergkam gepasseerd naar het 
Albulatal. In de volgende afdaling probeert Toine 
nog een rotsblok aan de kant te duwen, maar om 
een of andere reden komt die niet van zijn plaats. 
10 minuten eerder crashte  Toine ook al op 
spectaculaire wijze, maar uiteindelijk bleef de 
schade beperkt tot een geschaafde heup en een 
deuk in zijn ego.  
Het is dan al 17.15 uur, maar goed dat ons verdere 
tegenslag bespaard is gebleven. 
De afdaling van 25 km is soms te steil om te fietsen . We komen deels over de route van 
‘Bike-Attack’ in lenzerheide op 1560 meter. en dalen dan verder heel rustig af over 
Lantsch en Brienz naar Alvaneu-Bad waar we in één groep aankomen om 18.40 uur. Toch 
weer 10 uur onderweg geweest! 
 
Terug bij Caroline wordt er natuurlijk een klein feestje gevierd. We hebben het allemaal 
gehaald (behalve de bike van Ruud). Het was een prachtige reis en we hebben allemaal 
genoten. Uiteraard wordt Frans bedankt voor zijn geweldige werk. De routes waren zwaar 
maar perfect en de pauzes en overnachtingen uitstekend geregeld! “Ja, hou nauw maar 
op, het is goed hè”, zijn woorden zoals we onze Frans kennen. Liever niet in het 
middelpunt. Toch nog één keer dan: Frans en ook de andere deelnemers: Bedankt voor 
een prachtige bikevakantie. Het was SUPER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Factfile 
 
 
Nog even de km’s/hm’s en funfactoren van iedere dag: 
31-08:   55 km               2300 hm           funfactor 8+ 
01-09    80 km               2400 hm           funfactor 9 
02-09    85 km               1600 hm           funfactor 9 
03-09    70 km               2150 hm           funfactor 9 
04-09    65 km               2565 hm           funfactor 10  
05-09    77 km               1350 hm           funfactor 10  
 
 
Materiaal 

� Eén lekke band komt voor rekening van Tommie. Snakebite in één van de vele 
ruige afdalingen. 

� Haarscheurtje in de zitbuis van de Spezialised van Ruud. 
� Kapot lager in het achterwiel van Rob 
� Gierende achternaaf van Toine (Typisch Mavic CrossMax geluidje) 
� Remblokken op van Toine (hoezo remmen? Gas gadverdoeme) 
� Piepende voorrem van Massimo (Wordt nog aan getwijfeld of het wel de rem of 

Massimo zelf was). 
� Gebroken demperboutje in de Klein van Jos. (Heeft het toch al sinds de oorlog van 

14 – 18 volgehouden ☺ 
 
 
Nog een quiz-vraagje:  
Hoeveel kilometers hebben we gereden met het busje??  (We mochten zonder extra 
kosten 300 km per dag rijden, dus totaal 2400 km.) 
  
Ik zal de oplossing maar meteen geven: 
  
Géén 2398, géén 2399 en ook geen 2401. Nee:  2400 kilometer!!  
 
 
Vloeistofverbruik: 
Diesel : 240 liter 
Water : 40 liter 
Sportdrank : 60 liter 
Cola : 14 liter (10 liter voor Werner die het presteerde om tussen de middag 

gewoon een hele liter cola in één keer weg te kloeken). 
Radler : 100 liter (voorzichtige schatting aangezien dit Frans zijn favoriet was). 
Bier : 10 liter 
Koffie : Enkele litertjes, vooral in Italië natuurlijk! 
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Prestaties: 
Hans heeft teveel in het busje gezeten 3 x een halve dag en één keer 1,5 uur, maar heeft 
wel een heel mooie reis gehad. 
Dan Frans en Rob. Die hebben elke kilometer en elke hoogtemeter gefietst. Een enorme 
prestatie!  
Dat geldt dus niet voor Werner… 
Dat geldt trouwens ook niet voor Massimo. Als hij net zo goed kon fietsten als bluffen en 
lullen, dan won hij glansrijk de eerstvolgende transalp. Massimo is wel de beste afdaler en 
we hadden nog wat aan hem ook als we in Italië waren. Wat hij allemaal met rubber 
laarzen en schapen heeft is niet geschikt voor publicatie. Dat geldt trouwens ook zijn 
voorliefde voor wasmachines… 
Mark is kampioen inpakken en wegwezen. Eén uur nadat we hem gebeld hadden (06.20 
uur op zaterdag ochtend) zat hij inpakt en weliswaar ongeschoren in het busje. 
Frans loopt 1 op 4 (1 dag fietsen; 4 Radlers á 0,5 liter).  
Rob was bij elke klim als eerste boven. Zijn geheim is nog niet ontdekt. 
Toine heeft elke dag geknald (dat moet hij maar niet tegen Annemarie zeggen want die 
was er niet bij)! Wel heeft hij verboden middelen tot zich genomen na het bezoek aan een 
bikeshop in Livigno. 
Jos heeft op zijn Klein museumstuk wel het eindpunt gehaald, maar heeft elke fiets 
uitgeprobeerd die hij tegen kwam, want er moet toch een keer een andere komen. 
Tommie ging als volleert downhiller de bergen af. We hebben steeds gewacht op zijn 
Waterloo dat overigens niet is gekomen. Petje af Tommie, geweldig gefietst!  
 
Van Ruud is inmiddels bekend dat hij na drie dagen niet meer durfde. Hij heeft expres zijn 
frame gemold en probeert nu Rings zo gek te krijgen om hem een nieuw frame te geven. 
 
 

Het laatste woord is aan de Funbikers: 

 

Lets Ride ! 


