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H

alf zes. Daar staan we dan, Nicole en ik,
boven op de 2500 meter hoge Passo Grostè
te wachten op de zonsopkomst. Maar het is
nog pikkedonker. En koud, vooral dat. Een
snijdende wind bijt in mijn gezicht en rukt
aan mijn kleren. Als we dan ook nog aan de
horizon een dikke band bewolking bespeuren, begint onze
stemming langzaam maar zeker te dalen. Deze Ski Sunrise
in het Italiaanse Trentino hadden we ons heel anders
voorgesteld: een prachtige, in pasteltinten gekleurde hemel
en perfect geprepareerde pistes waar we in het vroegste
zonlicht als eersten vanaf zouden skiën. Zo stond het
namelijk in de folder. Maar in ons enthousiasme om vooral
niks te missen, blijken we gewoon te vroeg. Zeg maar gerust
veel te vroeg. Met een zucht zet ik mijn ski’s in de sneeuw
en duik nog wat dieper weg in mijn jas. Het blijkt namelijk

nog zeker een half uur tot drie kwartier te duren voordat de
lucht ook maar enigszins zal kleuren.
SL APEN O P DE BER G
Ons avontuur begon gisterenmiddag al. In plaats van aan
het einde van de dag naar Madonna di Campiglio in het dal
te skiën, bleven wij hierboven op de berg in Rifugio Graffer. Om te overnachten. Met enige jaloezie keek ik namelijk
elk jaar op wintersport naar de mensen die met hun ski’s
én bagage de gondellift in gingen om in een hut boven op de
berg te blijven slapen. Het leek me een geweldige ervaring
en vandaag komt het er dan eindelijk van. Met een extra
dimensie: morgenochtend zullen we onze allereerste downhill maken terwijl de zon opkomt. Een Ski Sunrise noemen
ze het hier in Trentino: ‘een bijzondere manier om de bergen
en het skiën te beleven, omgeven door de stilte, de natuur en

VOOR VROEGE VOGELS

Skiën bij zonsopgang over maagdelijke
pistes én met het mooiste panorama op
de Dolomiti di Brenta? Zo’n Ski Sunrise
in het Italiaanse Trentino is er een voor
op je bucketlist. D yvonne dudock I nicole franken
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De pistenbully's
hebben weer perfect
geprepareerde pistes
afgeleverd.
Rifugio Graffer past perfect in het
landschap vol rotsen.

Yvonne Dudock

de magie van het eerste zonlicht. Op deze gezette Ski Sunrisedagen draaien de liften dan ook al in alle vroegte
(zie kader Check-in) en wacht na afloop een heerlijk ontbijt
van lokale producten in een van de berghutten.’
En zo kwam het dat we vanaf het terras van Graffer, met een
goed glas wijn in onze hand, de laatste skiërs uit het zicht zagen
verdwijnen, die niet veel later plaatsmaakten voor de eerste
pistenbully’s. De zon zakte verder en verder achter de bergen
en de imposante kolossen van de Dolomiti di Brenta vervaagden geleidelijk in de donkerder wordende lucht: de Pietra
Grande (2936 meter) achter ons, de Cima Brenta (3150 meter)
voor ons, de Cima Tosa (3175 meter) en Monte Zeledria (2426
meter) en alle spitse pieken die daartussenin liggen. Sommige
zo steil dat er nauwelijks tot geen sneeuw op blijft liggen.
ON TWA K EN D E B E R G E N
Ondertussen staan we dus boven op de Passo Grostè in de
luwte van een houten hutje. Terwijl de wind er links en
rechts omheen giert, hup ik van mijn ene op mijn andere
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been om een beetje warm te blijven, eindeloos naar de horizon starend. Heel langzaam wordt de lucht iets lichter en
de contouren van rotsen en richels beginnen zich scherper
af te tekenen. De dikke wolken die er eerder hingen, zijn
gelukkig nagenoeg verdwenen. Ik kijk om het hoekje en
zie boven de bergen achter me een kleurenpalet ontstaan
van donkerpaars tot dieproze, dat geleidelijk verandert in
roze, oranje en zachtgeel. En dan is daar ineens het eerste
straaltje zon en ontwaken de bergen. Toppen worden verlicht door het zachte licht dat lange schaduwen trekt, de in
de wind opstuivende sneeuw beweegt als flarden mist over
de hellingen en overal, werkelijk overal fonkelen ijskristallen. Het is net alsof ik naar een levend schilderij sta te kijken
dat steeds van kleur verandert. De wind, de kou, het – te –
vroege opstaan en het lange wachten, ik ben het allemaal
vergeten. Dit is inderdaad magisch en ongeëvenaard mooi.

Een dagje iets anders doen?
Ga fatbiken in de sneeuw!

Having fun...

WI T RI BBELTAPI JT
Tijd voor deel twee van de Ski Sunrise-ervaring! Voor ons
liggen heerlijk brede en strak geprepareerde pistes. En: er is
niemand, echt he-le-maal niemand. De koude, harde wind
zorgt er vast voor dat het nog zo stil is. ‘Zullen we dan maar?’
vraagt Nicole. Dat laat ik me geen twee keer zeggen. Ik zet
af en maak direct snelheid op de perfecte piste. Het is bijna

zonde om dit prachtige, witte ribbeltapijt te verstoren, maar
wat een genot, zo wil ik de hele dag wel skiën. En dan is er nog
het uitzicht dat eigenlijk continu je aandacht opeist. Zover ik
kijken kan, zie ik een heldere lucht, besneeuwde bergen en de
zo kenmerkende rotspieken van de Dolomiti di Brenta. Het
kleurenpalet van vanochtend vroeg is nu beperkt tot blauw, wit
en grijs. Maar ik raak er niet op uitgekeken. Waanzinnig!
We skiën al dik een uur als we de eerste andere skiërs
tegenkomen. En even later nog een paar, maar om het nou
‘druk’ te noemen… Dat is trouwens wat ons de rest van de
week ook opvalt, het is overal lekker rustig. Je hebt volop
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ruimte op de piste en er zijn nauwelijks wachttijden bij de
liften, ook tijdens het hoogseizoen.
MOOISTE U ITZ IC H T
Met rode wangen – van de kou én opwinding – schuiven we
rond een uur of negen aan bij het ontbijt bij Rifugio Graffer
waar een uitgebreid buffet van verse broodjes, fruit, cakejes,
lokale kaas, prosciutto, salami, sap en natuurlijk koffie en
thee voor ons klaarstaat. Al etend buigen we ons over de
kaart van Skirama Dolomiti, waar ruim 150 kilometer aan
blauwe, rode en zwarte pistes te vinden is. Waar zullen we
vandaag verder heen gaan?
Naast ons zitten een paar jonge Italianen die vragen waar
we vandaan komen. Als ze horen dat we uit Nederland
komen, reageren ze enthousiast. Er blijken hier voornamelijk
Italianen zelf te komen en wat Duitsers. Als we vragen of ze
nog tips voor ons hebben, zoals afdalingen die we echt niet
mogen missen, zegt Roberto lachend: ‘De zwarte piste bij
Cinque Laghi, Pancugolo, is supergaaf. Hij is lekker lang en
heeft op sommige stukken een stijgingspercentage van 69
procent. Als je dat overleeft, ben je echt goed! Bovendien heb
je vanaf daar het mooiste uitzicht over de Dolomiti di Brenta
en Madonna di Campiglio.’ Virginia vult hem aan: ‘Ik kom
graag hier bij Grostè en het iets verderop gelegen Pinzolo.
Daar zit je boven de boomgrens en zijn de pistes lekker breed.
Maar Spinale en Cinque Laghi zijn ook mijn favoriet. Ach,
weet je, eigenlijk moet je ze allemaal doen. Het is hier fantastisch skiën!’ En daar zijn wij het nu al mee eens.
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CHECK-IN
Hoe kom je er
Met de auto is het 1100
kilometer rijden vanaf
Utrecht. Je kunt ook naar
Milaan, Verona, Venetië of
Bergamo vliegen en daar
een auto huren. Het is
dan nog 2,5 (Verona) tot
ruim 3 uur rijden (overige
luchthavens). Je kunt ook
met de FlySki Shuttle Bus,
deze rijdt vanaf 8 december
2017 tot 2 april 2018 elke
zaterdag en zondag naar
o.a. Val di Sole, Madonna
di Campiglio-Pinzolo, Val
di Fiemme en Val di Fassa.
flyskishuttle.com

Waar verblijf je
Er zijn verschillende berghutten die in de winter open
zijn, o.a. Rifugio Graffer
(graffer.com), Pradalago
(www.rifugioviviani.it),
Doss del Sabion
(doss@snowfood.it).

Beste reisperiode
De Trentino Ski Sunrise
wordt gehouden van begin
januari tot begin april in

verschillende plaatsen, o.a.
Alpe Cimbra, Val di Fassa,
Madonna di Campiglio en Val
di Sole.
visittrentino.info/
trentino-ski-sunrise en
skirama.it

Eten en drinken
Op de top van Monte Spinale
ligt Chalet Fiat, een luxer
restaurant waar je van een
heerlijk buffet tot à la carte
kunt eten en alles in de sfeer
van het automerk Fiat is.
Doss del Sabion: De bonus is
het prachtige 360 gradenuitzicht over de Brenta en de
Adamello-Presanella.

Doen
Fietsen in de sneeuw? Ja, op
een fatbike! scuolasciccm.it
Maak een dubbelsprong
met een parapente vanaf de
bergtop: wings2fly.it
Een sledetocht met husky’s:
www.athabaska.info

Meer informatie
campigliodolomiti.it,
visittrentino.info

