
Combiweek USAC 2019 
2-9 maart 2019: Gletsjers en prikkeldraad  
 

De combiweek was, ook in 2019, weer een groot 
succes. We hebben prachtige dagen gehad, zowel 
naast de pistes in het skigebied, als op afgelegen 
hellinkjes aan de andere kant van de berg. De laatste 
dag hebben we zelfs nog verse (!) poeder kunnen 
rijden. Helaas hebben we niet het volledige 
programma kunnnen volbrengen: ijsklimmen is er 
wegens weersomstandigheden niet van gekomen. Die 
weersomstandigheden leken aan het begin van de 
week sowieso roet in het eten te gooien. 
 
Het moment dat we Passo del Tonale inreden was ik 
bang dat er niet genoeg sneeuw zou liggen om mooie 
toeren te maken. De skipistes lagen als witte stroken in 
het gras en op de bomen lag geen sneeuw meer. 
Gelukkig bleek toen we het eerste dagje gingen 
oefenen op de piste dat er nog wel wat schaduwrijkere 
dalletjes waren met betere condities. Hier zijn we de 
tweede dag gaan freeriden met de instructeurs en de 
gids en hebben we wat off-piste skitechniek 

doorgenomen, wat spitze gekeerd en vast een keer alle pieps en materiaal gecheckt.  
De condities maakten het nog best lastig om op steile stukken omhoog te lopen. Het was op veel 
plaatsen erg ijzig waardoor je veel tegendruk moest geven om niet uit te glijden en redelijk wat 
moeite moest doen om goed boven je ski’s te blijven staan. Aan het eind van de eerste dag met de 
instructeurs zijn we met de lift omhoog gegaan en namen we een mooie freeride naar beneden in 
een mooie kom. Hier kwam iedereen erg goed naar beneden. Het was enigszins ijzig maar er lag een 
goed laagje poeder op het ijs waardoor je vrij rustig bochtjes kon draaien.  
Deze dag was een goede voorbereiding op de langere toeren die we later zouden maken. De meest 
memorabele daarvan was een tocht over de 
gletsjer, wat we nog nooit eerder gedaan 
hebben. Hier leerden we hoe we een slinge 
konden omknopen met een karabiner zodat 
je eventueel gered zou kunnen worden 
mocht je in een spleet vallen. Daarnaast 
hadden we aandacht voor het veilig 
voortbewegen over de gletsjer: niet te dicht 
bij elkaar stilstaan en het aanhouden van 
een enkel spoor. De gletsjer was goed dicht 
gesneeuwd en er lag al een goed spoor 
waardoor we redelijk snel omhoog konden 
lopen. We maakten een tocht naar een hut 
waar we een nachtje verbleven.  



Op de gletsjer was tijdens de 
Eerste Wereldoorlog veel 
gevochten tussen de 
Oostenrijkers en Italianen. De hut 
lag vol met artefacten uit die tijd. 
De volgende dag wilden we vanaf 
de hut naar een kanon lopen dat 
nog boven op de berg lag. 
Onderweg kwamen we nog langs 
prikkeldraad van de soldaten 
destijds. Het waaide die dag erg 
hard en helaas was de meeste 

sneeuw weggeblazen en opgestapeld op de plek waar we naar het kanon wilden lopen waardoor er 
een te grote kans zou zijn op lawines. We probeerden eerst als alternatief om omhoog te klimmen in 
een couloir maar bovenin lag ook teveel sneeuw waardoor we niet over het graatje heen konden 
komen. Hierdoor moesten we vroegtijdig omkeren. Dat was ergens jammer, maar het was een 
goede manier om met de instructeurs afwegingen en beslissingen te bespreken die je tijdens een 
tocht maakt. We hebben een heel mooie afdaling gehad over de gletsjer dus het vroegtijdig 
omkeren was snel vergeten.  
Na een aantal dagen viel er 
eindelijk sneeuw. Dit betekende 
dat het omhoog lopen een stuk 
aangenamer werd, maar het 
lawinegevaar was ook sterk 
toegenomen (van 1 naar 3). We 
maakten nu een minder steil 
toertje maar een waar je heel 
mooi kon afdalen door 
lariksbossen. Onderweg naar 
boven was er tijdens de pauzes 
tijd om het terrein in te 
schatten, hellingshoeken te 
meten en het lawinegevaar te 
bespreken. De allerlaatste dag 
hebben we wel nog kunnen 
genieten van de vers gevallen sneeuw: we zijn met een groepje de Brenta Dolomieten in gegaan, om 
hier eindelijk in verse sneeuw die steile hellinkjes af te surfen. Genieten! 
 
Ondanks de matige condities de rest van de week wisten de gids en de instructeurs toch voldoende 

toertjes te vinden die wel mogelijk waren. We hebben uiteindelijk bijna iedere dag een toer gemaakt 

dus dat was heel fijn. Ook de groep was erg gezellig en aan de reacties achteraf te horen heeft 

iedereen het naar zijn zin gehad en zijn ook de nieuwelingen die mee waren enthousiast geworden 

voor het toerskiën.  Mede door subsidie van onder andere het legaatfonds is de combiweek dus voor 

iedereen weer een groot succes gebleken. Mijn dank voor iedereen die mee heeft geholpen deze 

week te realiseren, op naar volgend jaar! 



 

 


