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TEKST & BEELD HANS AVONTUUR

Lech is luxe. Jazeker. Lech is chic. Klopt. Maar het dorp van koningen,
prinsessen, popsterren en andere vip’s ademt bovenal liefde voor de bergen. Op
zoek naar de sfeer die Lech uniek maakt, dompelen we ons onder in comfort,
supersneeuw, stilte, een sterrenkeuken en waanzinnige afdalingen.

Foto Nightlife à la berggehucht Zug.
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LECH ZÜRS
AM ARLBERG 
Hoogte: 
1.300 – 2.800 m
Pistes:
350 km
Aantal liften:
97
6-daagse liftpas
• Volwassenen 
€252
• Kinderen
€151
• Jeugd en senioren 
€219
Er zijn speciale tickets voor
onder meer beginners.
Afstand vanaf Utrecht: 850 km
Vliegen kan naar Innsbruck
met Transavia (www.transavia.
com), retourprijzen variëren,
aansluitend een huurauto.
Sneeuwkettingen zijn verplicht
om de Arlbergpass op te
kunnen
rijden.

Meer informatie:
»lechzuers.com
»aureliolech.com
»skiarlberg.at
»vorarlberg.travel
»austria.info
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Bij het
bergstation van de

Rüfikopf-lift

presenteert zich een

O

wow-uitzicht
over het golvende
sneeuwparadijs

p zoek naar het Lech-gevoel ben
ik een paar dagen thuis in Hotel

van Schüttboden

Aurelio, het enige vijfsterren superior
hotel van Oostenrijk. Het is even

zoeken. Geen pompeus paleishotel of spetterende
designtoren die als een landmark boven het dorp

backcountry rugzakken met lawine-airbags.

uitsteekt, maar drie stijlvolle chalets met gevels

Bij het bergstation van de Rüfikopf-lift presenteert

van traditionele Schindel, je kent ze wel, die houten

zich even later een wow-uitzicht over het

rechthoekjes.

golvende sneeuwparadijs van Schüttboden,

Eenmaal ter plaatse wordt me alle ballast direct uit

omzoomd door toppen als de Rüfispitze (2.632

handen genomen. Ik hoef de auto niet te parkeren,

m), de Schmalzgrubbenspitze (2.643 m) en de

mijn koffer niet naar mijn kamer te brengen en

Weißschrofenspitze (2.752 m). Recht vooruit ligt dan

me geen zorgen te maken over een skipas en

ook nog het ruige massief waarachter St. Anton am

huurmateriaal. Alles wordt of is al geregeld. En als

Arlberg zich heeft verschanst.

een strak geklede ober even later een fles champagne
op de kamer bezorgt, is de conclusie gauw getrokken:
best lekker dat Lech-gevoel …

O N G E P R E PA R E E R D E R O U T E

Met slechts negentien kamers ademt Aurelio de

Op weg over de Weiße Ring, één van de beroemdste

sfeer van een grote gezellige blokhut, waar de

dagtochten van de Alpen. Het traject is goed voor

wintersporters enorm in de watten worden gelegd.

22 kilometer aan afdalingen en 5.500 hoogtemeters

Dat heeft, zeker hier, een prijs. Natuurlijk. Een kamer

en maakt een rondje Lech-Zürs-Zug-Oberlech-Lech.

op basis van half pension doet 1250 euro per nacht in

Bijna alles over geprepareerde piste – bijna alles. Het

het laagseizoen. Over geld wordt daarna niet meer

is super cruisen op de vroege ochtend. Verse sneeuw

gesproken, dat speelt voor de klandizie nauwelijks

en volop ruimte, want de skiërs die uit de lift zijn

een rol. Er moet groots worden genoten!

gestapt hebben zich direct verspreid over het enorme

En dat ligt in Lech wat anders dan in collega

terrein.

vip-dorpen als Courchevel, St. Moritz of Cortina

Afdalen naar Zürs – waar Koning Willem-Alexander

d’Ampezzo, waar flaneren en shoppen vaak

in zijn wilde jaren als Prins Pils het leven vierde – en

belangrijker zijn dan skiën. Dat verschil merk je ’s

meteen weer omhoog voor de afdaling naar de

ochtends bij de lift. Hoewel het geen hoogseizoen

beroemde Madlochlift. Hier worden de echte skiërs

is, staat er een stevige rij skiërs en snowboarders die

van de wannabes gescheiden op de ongeprepareerde

zo vroeg mogelijk de berg op willen. Opvallend: veel

route naar het almengehucht Zug.
De idylle nodigt uit om te blijven, maar ik ben
kilometers aan het maken en raas direct door. Naar
de Balm Alpe voor uitzicht en een off-piste traject
terug naar Zug. Dat is de verkeerde kant op, maar
de wand is fraai en de sneeuw goed. Waarom ook

»


foto's [1] Witte deken onder de top van de Ruefispitze.
[2] Klassieke gevelversiering aan de Lechtalstrasse.
[3] De Kriegalpe, chic zonder opschmuck. [4] Natuurlijk
moet er in Lech ook worden geshopt.
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In de jaren
dertig van de
vorige eeuw maakte

pastoor Müller

er al een gewoonte van
om op ski’s
de bergen

niet? Nog eens de lift naar de Balm Alpe en daarna de

over te steken

hellingen boven Lech op.
Ik ben de Weiße Ring even kwijt. Ging die nou wel
of niet over het Zuger Hochlicht (2.377 m)? Ik in elk
geval wel. Goed zicht op de 180 kilometer piste die het
gebied telt, sinds het met dat van Schröcken-Warth
is verbonden. Met een regiopas kun je overigens ook
nog op de pistes van St. Anton am Arlberg terecht,
maar voorlopig is dit uitdagend genoeg.
Late lunch op de Kriegeralpe. Hier wordt nog

al een gewoonte van om regelmatig op ski’s de bergen

eens onderstreept dat Lech kwaliteit biedt, maar

over te steken naar Lech. En daarna weer terug. Naar

dat die niet per definitie voorzien is van een boel

verluidt had hij in 1894 al pogingen gedaan om zich voort

glim en glans. Houten tafels, kleedjes erop en een

te bewegen op ski’s die hij uit Scandinavië had laten

menukaart zonder fratsen, maar vooral voorzien van

komen. "Eerst alleen ’s avonds om te voorkomen dat

een Gutbürgerliche Küche met een knipoog naar onze

ik werd uitgelachen", zo schijnt hij gezegd te hebben.

moderne tijd.

Als eerbetoon aan de pionierende pastoor is er een spe-

Ik moet even denken aan de woorden van Axel

ciale Pfarrer Müller Tour voor freeriders en tourskiërs

Pfefferkorn, gastheer van Hotel Aurelio: "Het mooie

gemaakt. Die bewaar ik voor morgen, want nu het late

van Lech is dat alles op het hoogste niveau is. Van het

middaglicht lange schaduwen door het Lechtal trekt,

eenvoudigste pension tot het exclusiefste hotel. Als

is het tijd om terug te keren naar het hotel, waar de

gast zit je daardoor altijd op de beste adressen in de

verwennerij wacht.

markt."

Geheel in Lech-stijl zal ik het bescheiden beschrijven:
champagne bij aankomst, gezond water in de wellness

PA S T O O R O P S K I ’ S

en goede wijnen bij het diner dat chef-kok Christian

In de afdaling naar Oberlech is daar plotseling de Auen-

Rescher zeventien punten en drie koksmutsen van

feldjet, de nieuwe lift waarmee de skigebieden van Lech

Gault&Millau opleverde. Naar het geheim vraag ik

en Schröcken-Warth aan elkaar zijn geknoopt. Deze

de chef zelf. Zijn antwoord: "Met de beste regionale

noviteit is een tijdlang tegengehouden door boeren en

producten probeer ik de klassieke gerechten opnieuw

ongeruste natuurliefhebbers, maar vormt inmiddels

uit te vinden. En die als complete kunstwerken te pre-

een populair uitstapje voor skiërs aan beide kanten van

senteren."

de verbinding.

Dus komt er een gallerij aan lekkere gerechten voorbij.

Helemaal nieuw is het overigens niet. In de jaren dertig

Sardientjes in blik – nee, niet wat u denkt – gerookte

van de vorige eeuw maakte pastoor Müller uit Warth er

forel uit Zug, oerwortel, boerenyoghurt en een magic
mushroom, die ook zonder vreemde stofjes volstrekt
geestverruimend werkt. Puur op basis van smaak en
vormgeving.
»


links Uitkijken vanaf de Balm Alpe
op de Rüfikopf boven Lech.
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Skiën

in het spoor

van olympische legende

Hubert Strolz.

		
Tja, dat ziet
er al gauw

onbeholpen

		uit
' G E WA LT I G ! '

De volgende ochtend wacht ik in de lounge tot ik word
opgehaald voor de Pfarrer Müller Tour. De gids stelt
zich voor als Hubert Strolz. Rinkel, rinkel? Nee, klinkt
er geen belletje? Hubert is voormalig topskiër en winnaar van een gouden en een zilveren medaille tijdens

Wat is het mooist?

de Olympische Spelen van Calgary 1988. Verder is hij

Het Wartherhorn dus. Klimmen. Stampen. Meter voor

vooral boer en bergliefhebber.

meter omhoog op weg naar de beloning die Hubert

We nemen de lift richting Mohnenfluh (2.544 m) en stap-

beloofd heeft. Er is geen woord aan gelogen. Eenmaal

pen met de ski’s op de schouders richting het Mohnen-

boven ligt de wereld aan onze voeten. Er voert precies

fluhsattel. Daar klikken we de bindingen vast voor een

één spoor door de witte wildernis. We volgen tot aan

route die onder enorme rotswanden doorgaat, langs

een wand die er onaangetast bij ligt. Zonder iets te zeg-

machtige noordhellingen en een oude gletsjer. Hubert

gen kijkt Hubert me aan. En weg zijn we weer. In één

is hier geboren, kent de bergen als zijn broekzak, maar

run omlaag. Vijfsterren superior plus!

staat met regelmaat ademloos te kijken:
"Oh, die sneeuw, gewaltig!"

FRAAIE LIJNEN

"Man, die rotsen, gewaltig!"

Dit is wat Lech zo mooi maakt. Dit is ook wat prins

"Ai, die afdaling, gewaltig!"

Friso hier het leven kostte. De bergen maken geen on-

En zo is het. Als we door een nauwe passage zijn - die

derscheid. Vandaag is het lawinegevaar minimaal dus

Klemm - wacht de lange afdaling naar Schröcken in het

kunnen we relatief zorgeloos omlaag. In de verte ligt

Bregenzerwald. Skiën in het spoor van een olympische

het gehucht Bürstegg mooi te zijn onder de top van de

legende. Tja, dat ziet er al gauw onbeholpen uit. Hubert

Biberkopf (2.599 m).

gaat met het grootste gemak over de lastigste stukken.

Beneden ons wacht de finish in Lech, met voor straks

Ik volg. Zo goed mogelijk; om de gedachte aan ons ver-

een warm bad in Hotel Aurelio. Hubert ontkracht on-

schil in skikwaliteit uiteindelijk los te laten en gewoon

derweg nog even het marketinggeweld dat tegenwoor-

te genieten van mijn eigen poederbochten.

dig wordt ingezet om bergen te promoten. ‘De Weiße

Eenmaal boven Warth stelt Hubert de vraag: "Wat doen

Ring is er voor ons Einheimischen altijd geweest en de

we, nemen we de officiële Pfarrer Müller Tour of gaan

Pfarrer Müller Tour was ook al mooi toen deze nog niet

we via de Wartherhorn?"

zo heette. Je wordt hier gewoon door een prachtige
bergwereld omarmd. Moet je onze sporen zien. Kijk.
Daarboven.’
Ik draai me om en probeer de vinger van Hubert te volgen. Tja, inderdaad. Daar staan twee fraaie lijnen op
een maagdelijke wand. En ik hoor het mezelf denken:
"Gewaltig!" •

foto's [1] De beroemde en
beruchte Madlochbahn.
[2] De woonkamer van Hotel
Aurelio. [3] Weiße Ring, een
van de mooiste dagtochten
in de Alpen. [4] Uh, kan ik
hier ook gewoon een biertje
bestellen?
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In de jaren
dertig van de
vorige eeuw maakte

pastoor Müller

er al een gewoonte van
om op ski’s
de bergen

over te steken

' G E WA LT I G ! '

De volgende ochtend wacht ik in de lounge tot ik word
[1]

opgehaald voor de Pfarrer Müller Tour. De gids stelt
zich voor als Hubert Strolz. Rinkel, rinkel? Nee, klinkt
er geen belletje? Hubert is voormalig topskiër en winnaar van een gouden en een zilveren medaille tijdens
de Olympische Spelen van Calgary 1988. Verder is hij
vooral boer en bergliefhebber.
We nemen de lift richting Mohnenfluh (2.544 m) en stappen met de ski’s op de schouders richting het Mohnenfluhsattel. Daar klikken we de bindingen vast voor een
route die onder enorme rotswanden doorgaat, langs
machtige noordhellingen en een oude gletsjer. Hubert
is hier geboren, kent de bergen als zijn broekzak, maar
staat met regelmaat ademloos te kijken:
"Oh, die sneeuw, gewaltig!"
"Man, die rotsen, gewaltig!"
"Ai, die afdaling, gewaltig!"
En zo is het. Als we door een nauwe passage zijn - die
Klemm - wacht de lange afdaling naar Schröcken in het
Bregenzerwald. Skiën in het spoor van een olympische
legende. Tja, dat ziet er al gauw onbeholpen uit. Hubert
gaat met het grootste gemak over de lastigste stukken.
Ik volg. Zo goed mogelijk; om de gedachte aan ons verschil in skikwaliteit uiteindelijk los te laten en gewoon
te genieten van mijn eigen poederbochten.
Eenmaal boven Warth stelt Hubert de vraag: "Wat doen

»

[2]


foto's [1] Check van de couloiringang van de Gros Glacier. Wat is de
staat en waar is het ankerpunt voor
het touw? [2] Koen halverwege de
ski-in variant van Couloir Cairn in een
epische staat; 1.600 meter afdalen in
gortdroge poeder.
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foto Tim checkt het
ankerpunt voor het
abseiltouw. Veertig
meter abseilen
gevolgd door een
korte traverse en heel
veel poeder in het
verschiet.


we via de Wartherhorn?"
Wat is het mooist?
Het Wartherhorn dus. Klimmen. Stampen. Meter voor
meter omhoog op weg naar de beloning die Hubert
beloofd heeft. Er is geen woord aan gelogen. Eenmaal
boven ligt de wereld aan onze voeten. Er voert precies
één spoor door de witte wildernis. We volgen tot aan
een wand die er onaangetast bij ligt. Zonder iets te zeggen kijkt Hubert me aan. En weg zijn we weer. In één
run omlaag. Vijfsterren superior plus!
FRAAIE LIJNEN

Dit is wat Lech zo mooi maakt. Dit is ook wat prins
Friso hier het leven kostte. De bergen maken geen onderscheid. Vandaag is het lawinegevaar minimaal dus
kunnen we relatief zorgeloos omlaag. In de verte ligt
het gehucht Bürstegg mooi te zijn onder de top van de
Biberkopf (2.599 m).
Beneden ons wacht de finish in Lech, met voor straks
een warm bad in Hotel Aurelio. Hubert ontkracht onderweg nog even het marketinggeweld dat tegenwoordig wordt ingezet om bergen te promoten. ‘De Weiße
Ring is er voor ons Einheimischen altijd geweest en de
Pfarrer Müller Tour was ook al mooi toen deze nog niet
zo heette. Je wordt hier gewoon door een prachtige
bergwereld omarmd. Moet je onze sporen zien. Kijk.
Daarboven.’
Ik draai me om en probeer de vinger van Hubert te volgen. Tja, inderdaad. Daar staan twee fraaie lijnen op
een maagdelijke wand. En ik hoor het mezelf denken:
"Gewaltig!" •

96 // WINTERSPORT MAGAZINE #30

