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Foto's: Rene Schraa

Na twee dagen reizen met camper en de auto van
René, ONZE adventurerace fotograaf, komen wij
donderdag avond 27 november 2008 rond 22.30 uur
aan in het bungalowpark in Cascais. Deze nacht
mogen we nog in de camper slapen maar de overige
twee nachten worden we rijkelijk verwend met een
luxe vakantiehuis. Niet dat die luxe aan de teams
besteed is, want in en rond elk huisje is het een
chaos van materiaal en voeding. Het weer doet nog
niet wat wij verwachten, veel regen, hagel en weinig zon, dus wij maken ons klaar voor
een barre tocht. Zaterdag 29 november is er ’s ochtends een media bijeenkomst waar wij
ons ook laten zien, samen met Dart. Dan hebben wij vrijdagavond al een spontaan
ingelaste briefing gehad waar we al voorbereid zijn. Omdat het niet allemaal strak
georganiseerd is missen hier toch ook heel veel teams. De lokatie van de briefing in een
grote kelder van een oude burcht is wel bijzonder. 

17.00 uur ’s middags is de echte briefing en helaas is Alexandre, de organisator,op dat
moment net zijn microfoon vergeten en doet hij alles luidkeels. Het lijkt allemaal heel
ingewikkeld te worden omdat de race vol zit met verplichte CP’s, optionele CP’s en een
paar cut off’s. Er hoeft niet ingetekend te worden, de kaarten worden per ‘stage’
uitgedeeld en zijn al ingetekend. De briefing voor onze ‘supportcrew’, in dit geval Walter
en Marco, voor wie alles nieuw is, is zo nodig nog ingewikkelder. Een briefje in het
Portugees waarop staat wat en waar zij materiaal moeten droppen of oppikken en geen
routekaart. Voor een euro is dat probleem ook weer snel opgelost zodat onze crew ook
een goede kaart heeft om ons te kunnen volgen. Met wat hulp van de crew van Dart
komen zij er uiteindelijk uit. Intussen zijn wij de laatste dingen aan het voorbereiden en
pakken nog maar eens een goede maaltijd. Zoals meestal voor een lange race is mijn
nachtrust niet de beste en beleef ik al een heel deel van de race.
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Zondagmorgen 30 november 2008 om 10.00 uur
gaat dan ineens wel op tijd de wedstrijd van start,
nadat alle eerdere bijeenkomsten altijd later
begonnen. In de tuin van het casino in Estoril gaan
31 mixteams en twee complete mannenteams van
start met een korte loopetappe richting skeelers. In
een lang lint skeeleren of trikki-en de teams op een
vrijgemaakte rijbaan een etappe van 8 km naar een
lokatie aan de kust. Hier worden de skeelers
ingewisseld voor surfing en kayaksurfing. De branding is woest en de golven zijn
ongenadig. Het lukt Alwin en mij nog om de kayaksurf goed af te ronden met een
prachtige landing op het strand, maar als Jelle en ik vervolgens proberen door de
branding te komen voor de kayaketappe, worden we tot 4 keer toe teruggegooid op het
strand of in de golven. Doodmoe en op advies van de organisatie tillen wij uiteindelijk de
kayak een halve kilometer verderop naar een andere baai om het weer te proberen. Wij
zijn niet de enigen, heel veel teams lukt het niet om door de branding heen te komen. 

Alwin en Peter liggen daar al op ons te wachten en we gaan vol goede moed aan de
kayaketappe langs de kust van Lissabon beginnen. Het peddelt echter allemachtig zwaar
en we gaan steeds dieper. Bij de CP blijkt dat onze ene kayak lek is en we vragen raad
bij de organisatie. Er ligt natuurlijk geen nieuwe kayak klaar zodat Peter en ik (de lichte
poppetjes) in het lekke ding verder ploeteren. Ook als we de twee aan elkaar binden
worden we nog aan alle kanten ingehaald. Maar uiteindelijk komen we toch bij de finish
van de etappe en maken op de golven een mooie landing op het strand. De skeelers
kunnen weer aan voor een korte etappe en als wij die na 5 km gelost hebben, begint de
eerste lange trekking.
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Omdat wij verwachten dat het een hele klus gaat
worden de hele race van meer dan 700 km in 100
uur te volbrengen, kiezen wij vanaf de loopetappe al
meteen voor het halen van zoveel mogelijk
verplichte CP’s omdat deze tellen voor het
klassement. Wij laten de optionele zo veel mogelijk
liggen of zij moeten op de route liggen. De
loopetappe brengt ons via een oude spoorbaan vol
met zand uiteindelijk in een bebost gebied naar een
zwemoversteek waar we ’s avonds rond 18.00 uur aankomen. 

De hele dag hebben we dan al onze wetsuit aan en dit is geen overbodige luxe met het
zwemmen. Omdat het pak lekker warm aan is en toch mee moet, houden we dit het
vervolg van de trekking ook maar aan. Uiteindelijk komen wij ’s avonds op de wisselzone
aan waar je kunt kiezen tussen de mountainbikeoriëntatie of de klimsectie. Wij kiezen
eerst voor het klimmen en Alwin en Peter laten zien dat zij dit wel in hun mars hebben.
Jelle zekert beide mannen en ik kan even bijkletsen met Nina van het Finse team Ava.
Het sociale aspect moet ook niet vergeten worden.

Vervolgens storten wij ons op het mountainbike oriënteren en het is een spectaculaire
route die in verplichte CP volgorde genomen moet worden. Het is hier en daar zo’n grote
modderboel dat de fiets het niet meer trekt en er eerst geloosd moet worden. Na de 8
CP’s van het fietsen komen wij weer terug bij onze mannen in de wisselzone en gaan we
weer op pad voor het vervolg van de trekking van 50 km. Omdat we denken dat de
klimsectie voor ons voorbij is (er waren twee klimopties in de route), laten we de
klimbroekjes achter bij de verzorgers en gaan vrolijk op pad. 

Blijkt dat er één CP op een gevaarlijke lokatie boven zee zit en die moet toch eigenlijk
wel gezekerd genomen worden. Als we de CP eindelijk gevonden hebben, biedt team 31
uitkomst door ons hun klimgordels te lenen zodat we de CP veilig kunnen halen. Als we
de eerste trekking afgerond hebben, hebben wij de eerste assistentie area bereikt en is
er een half uur verplichte rust. Wij nemen wat tijd om goed te eten en vervolgen de race
met de oriëntatieloop, die per tweetal moet worden afgerond. Peter en Jelle gaan voor de
verst weg gelegen CP’s en intussen doen Alwin en ik een powernap. Als zij na een snelle
etappe terugzijn, gaan wij voor de dichter bij gelegen CP’s en is het hun beurt voor een
powernap.
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De tweede ‘stage’ begint weer met een lange
trekking en hier beginnen wij al wat verplichte CP’s
te skippen om niet in tijdnood te komen. Zo laten
wij bijvoorbeeld een CP boven de oceaan (met
klimsectie) schieten om maar niet te veel tijd te
verliezen. Achteraf gezien een goede keuze maar
het is even wennen om niet alle CP’s te proberen te
pakken. Na de trekking, waarbij wij nog een CP in
een mooie grot aan de oceaan oppakken, komen wij
bij de volgende kayaketappe. Wij worden door de organisatie gemaand tot spoed omdat
wij anders het tij tegen krijgen. Ons wordt, met nog een aantal andere teams,
geadviseerd om geen CP’s te halen, maar rechtstreeks naar het einde van de etappe te
peddelen. Na ongeveer 5 uur peddelen komen wij er achter dat wij onze koers niet
helemaal goed hebben bepaald en stranden wij in de ‘kingdom of the mud’, hiervoor
waren we al door de organisatie gewaarschuwd. Het is een groot oppervlakte wat bijna
helemaal droog valt bij eb. Dat hebben wij geweten, rond 20.00 maandag avond hebben
we de kayak maar op een rieteiland getrokken omdat we anders te veel krachten zouden
verliezen om nog een poging te ondernemen weer richting vaarwater te komen. 

In onze wetsuit met regenpak en gewikkeld in de reddingsdeken, hebben wij een aantal
romantische uren tegen elkaar aan beleefd, het was tenslotte ook Alwin zijn huwelijkreis.
Het was alles behalve warm maar met goed eten en wat hazeslaapjes konden wij de
rillingen de baas. Zodra het water ook maar weer enigszins bevaarbaar was, zijn we de
kayak weer ingesprongen om een heel stuk tegen de stroom in te varen om eindelijk
rond het rietgebeuren te komen. Toen we dan eenmaal weer stroom mee hadden, waren
wij zo maar bij de TA en konden we de bezorgde vrijwilliger van de XPD wakker maken.
Toen hoorden wij ook dat iedereen erg bezorgd was geweest en dat er nog twee teams
op het wad waren. Wij vonden het echter niet nodig om de telefoon uit te pakken en te
bellen, er was toch niets aan de hand? Op deze etappe hebben wij toch wel wat CP’s en
de onderdelen skimming en archery (boogschieten) moeten laten liggen maar wij waren
al lang blij dat wij weer uit de mud waren!!
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Na een goede maaltijd en met warme kleding aan,
gingen wij dinsdagmorgen vroeg op pad voor de
volgende trekking. Deze was 50 km maar wij
hebben deze aardig ingekort omdat wij zagen dat de
tijd ons achter zat. Doordat wij een aantal CP’s
hebben laten schieten, hebben wij een heel stuk
langs de snelweg gelopen en hebben wij de
bevroren zandvlakte niet over hoeven strompelen,
zoals we van andere teams hebben gehoord. Op
deze 3e dag kregen wij waar we op gehoopt hadden, zon! Een heerlijke dag en nadat we
de trekking hadden afgerond, kwamen we in de wisselzone waar lichtelijk paniek bij de
organisatie was, onze crew was er nog niet met onze fietsen! Wij hadden intussen gezien
dat onze jongens er aan kwamen en zo konden wij toch nog vrij snel op de mountainbike
stappen. Voor onze verzorgers was het zo mogelijk nog harder werken dan voor ons, zij
hadden nl. vooraf gedacht dat zij alleen maar in aktie hoefden te komen op de assistentie
area’s. 

De fietsetappe was een hele mooie door landelijke gebieden en ook weer met een
mountainbikeoriëntatie, die wij in tweetallen hebben gedaan. Omdat Jelle en ik iets
eerder bij het verzamelpunt terug waren, konden wij snel een kop koffie in de bar halen
en even lekker van de zon genieten. Daarna de mountainbike route vervolgd en alle
verplichte CP’s opgehaald. Deze etappe bestond uit ongeveer 80 km en ’s avonds net in
het donker kwamen wij aan bij de tweede assistentie area. De nieuwe kaarten weer in
ontvangst nemen, een beste maaltijd verorberen en twee uur slapen. Na deze twee uur
waren we weer fris genoeg voor het vervolg van de race en jawel, we mochten weer op
de mountainbike stappen!
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XPD Portugal 2008

Door Maaike Hornstra , Team 4 Xtreme / Foto's: Rene Schraa

Deze etappe was ongeveer 83 km als je alle punten zou aandoen, wij hebben weer alleen
voor de verplichte gekozen. Deze etappe ging voor een groot deel door de bossen en
was soms lastig navigeren, toch vonden we alle punten en uiteindelijk hebben wij een
Spaans team die uiteindelijk 4e zijn geworden nog geholpen aan een CP. Zij hadden al
40 minuten gezocht en Alwin fietst er zo naar toe, dat is dan wel lekkker racen. Het was
deze nacht niet heel koud zodat het eigenlijk best wel genieten was in het Portugese
land. Intussen waren wij er wel achter dat wij de cutoff voor een kayaketappe niet
gingen halen, helaas. Dus toen wij de fietsetappe afgerond hadden, konden wij twee
fietsen bij de verzorgers achterlaten en begon de run-bike van 61 km. Dat is echt iets
waar je naar uitkijkt, een run-bike over zo’n afstand. Maar ja, het gebied was mooi,
geen mens te bekennen, maar wel heel veel bruine varkens! Deze waren niet echt bang
voor ons maar ook gingen ze ons niet achterna. Het grootste deel van de dag hebben wij
hieraan besteed, mede omdat wij dit vooral snelwandelend af hebben gelegd. 

Wij hadden toen wel het idee het enige team in de race te zijn omdat we niemand
tegenkwamen, maar uiteindelijk bijna aan het einde van de run-bike, kwamen wij een
Portugees team tegen die maar één CP op deze etappe haalde om zich te sparen voor de
komende nachtelijke fietsetappe. Wij hadden zo iets van, dat zien we dan we wel weer,
maar feit was wel dat wij blij waren dat wij de wisselzonde bereikten na deze lange
tocht. De sinaasappel van de bomen onderweg smaakte anders wel heel lekker.

In de wisselzone – iets wat we al wisten – bleek dat wij de cutoff gemist hadden en dus
niet mochten skeeleren, kayakken en skeeleren/fietsen. Wij moesten rechtstreeks naar
de 3e assistentie area fietsen. Dit was een stuk van 55 kilometer fietsen en hoofdzakelijk
langs de snelweg in het donker! Niet bepaald een prettig idee omdat de rijstijl van de
Portugezen niet de meest vriendelijke is. Ze halen je aan alle kanten in, hebben een
idiote rijstijl en fietsen op de weg zijn ze al helemaal niet gewend.
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XPD Portugal 2008

Door Maaike Hornstra , Team 4 Xtreme / Foto's: Rene Schraa

De assistentie area was in Cortaxo maar er miste een stuk op de kaart zodat het een
beetje gissen was waar wij langs moesten. In een dorpje hebben wij gevraagd naar de
weg maar ons Portugees is nog niet je van het en het Engels van de Portugezen is ook
niet om naar huis te schrijven, zodat het veel handen en voetenwerk werd maar na onze
uitleg dat we over de rivier moesten kwam er een jongen met een scooter aangezet en
die heeft ons begeleid naar de brug toe. Vanaf dat punt wisten we de route weer. Echt
super van hem ook al verstonden wij elkaar niet! Na weer een heerlijke maaltijd van
onze chef catering hebben wij weer twee uur geslapen en zijn woensdagavond om 23.00
weer op de fiets gestapt voor de lange mountainbikeroute. Deze route was officieel 111
km maar zo ver zijn we niet gekomen.

Het eerste stuk was een prachtige maar steil klimmende route naar een hoog punt aan
de zijkant van een bergkam. Vanaf het pad had je steeds een mooi uitzicht over Lissabon
en omdat het een mooie heldere nacht was, was het echt genieten. Onderweg ook nog
maar een optioneel punt meegenomen – we fietsten er tenslotte langs – ook al vond
Alwin het niet nodig omdat wij alleen nog maar verplichte CP’s pakten. De sleepmonsters
hadden hem toch in hun macht gekregen. Na de onverharde etappe hebben wij
uiteindelijk de keuze gemaakt om het asfalt op te gaan omdat er een tijdslimiet aan deze
etappe zat op donderdagmorgen 10.00 uur. 

Al met al viel het ons nog niet mee om die te halen want tegen de ochtend werd het
voor Alwin en Peter erg moeilijk om wakker te blijven en zakte het tempo in. Alwin
bekeek al eens een stuk bouwland terwijl daar toch echt geen CP hing. Om 7.00 uur ’s
ochtends besloten om twee sterke koppen koffie en cake te nemen in een klein cafeetje
aan de weg en dat deed wonderen. Daarna hadden wij de gang weer helemaal te pakken
en zijn uiteindelijk bijna een uur uitgelopen op een Frans team dat wij ’s nachts tegen
kwamen. In de zeikende regen moesten wij het laatste stuk afronden maar om 9.35
waren wij in de wisselzone. Na een snelle wissel konden wij 4 minuten voor 10 de zone
weer verlaten en waren daarmee het laatste team in de race die nog mochten beginnen
aan de trekking. Voor ons voelde het halen van die tijdlimiet al een beetje als finish maar
we waren er nog niet. Op de trekking hebben wij nog drie CP’s opgehaald en vooral
langs de kust was het prachtig. Wij hadden ons verheugd op de CP die met klettersteig
gehaald moest worden, maar helaas voor ons, hier kwamen wij na 14.00 uur aan.
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XPD Portugal 2008

Door Maaike Hornstra , Team 4 Xtreme / Foto's: Rene Schraa

De race was precies 100 uur wat inhield dat om 14.00 uur alle CP’s weggehaald werden
en de teams zo snel mogelijk naar de finish zouden komen. Wij konden er echter niet
genoeg van krijgen en hebben nog een hele poos om de CP bij het klif gezocht. 

Vervolgens doorgelopen naar de volgende CP bij het kasteel (ook weg natuurlijk) en toen
kwamen wij dan eindelijk bij de wisselzone aan, waar in de mist van het spookbos drie
vrijwilligers van de XPD op ons stonden te wachten met onze fietsen. Intussen hadden
wij al een idee dat wij iets niet goed deden en dat de race was afgelopen maar wij
moesten toch naar de wisselzone toe om onze fietsen. Mogelijk dat wij anders een uurtje
eerder over de finish waren gekomen. Het kostte ons nog behoorlijk wat moeite om uit
het spookbos te komen maar toen waren we dan ook vrij snel in Cascais en intussen
kwam de regen weer met bakken uit de lucht, dus we zijn gefinished zoals we ook zijn
begonnen, met regen!

Bij de finish was onze crew en natuurlijk René voor de finishfoto en een aantal bikkels
van de organisatie. Om 18.30 kwamen wij dan als laatste team over de finish en was de
welverdiende buff van de XPD voor ons. Om 19.00 uur zou officieel het feest met eten
beginnen, maar gelukkig voor ons werd dit 20.00 uur. Dus snel naar het huisje voor een
douche en droge kleding en toen uitgehongerd en uitgeput naar het feest. 

Daar kregen we nog een te gek adrenaline moment omdat wij voor het WK van 2009 een
gratis ticket hebben gewonnen. Er was een verloting voor alle teams die voor een
bepaalde datum hadden ingeschreven en die gefinished zijn zonder in de top drie te
komen. Wij zijn dus de gelukkige geworden zodat wij ineens helemaal niet meer moe
waren. Ons plan om eenmalig naar de XPD te gaan veranderde op slag, zodat wij
volgend jaar tijdens het WK weer van de partij zijn!!
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XPD Portugal 2008

Door Maaike Hornstra , Team 4 Xtreme / Foto's: Rene Schraa

Hopelijk hebben wij dan geleerd van dit jaar, alhoewel heel veel dingen goed gingen,
alleen onze dwaaltocht op het wad is niet voor herhaling vatbaar. Ook weten we dat de
verplichte CP’s het allerbelangrijkste zijn, de uiteindelijke winnaar was eerst ook steeds
nummer 8 of zo in de race. Het is geen race van A naar B maar het is een race met
meerdere facetten waarbij je steeds moet nadenken of het goed komt. De combinatie
van natuur en beschaving had zijn charme, de bevolking was erg aardig en voor de vele
honden nemen wij volgend jaar wat hondebrokken mee. Wij kunnen nu nog een jaartje
oefenen op ons Portugees en voor 2009 hopen wij natuurlijk op het echte Portugese
weer!!!!

Uitslag van de XPD:
1. Team outdoor experiences Frankrijk
2. Team Navigator Suunto Polen
3. Team Finland
13. Team 4 Xtreme
20. Team Fast Dart Merrrel
24. Team Malheur

CP= checkpoint waar ieder teamlid electronisch moest ´bliepen´
TA of AA – wisselzone waar je met een nieuw onderdeel begint of de rustzone.
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