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4 Goede organisatie

Toscane

HET LAND WAAR
HET LOPEN GOED IS

De Trail di Monti Pisani is echt een vijfsterrenevenement. De kleedkamers
bevinden zich op loopafstand van start en
finish, in een schoolgebouw dat door twee
ijs etende conciërges wordt bewaakt.
De routes zijn uitstekend gemarkeerd;
verdwalen is niet mogelijk. De vrijwilligers zijn behulpzaam en vriendelijk,
zowel bij de kledingafgifte, tijdens de
inschrijving als onderweg. Op de berg
staan verschillende ambulances en paramedische hulpverleners paraat. Aan de
finish krijgt iedere deelnemer een
medaille omgehangen. Om weer een
beetje op verhaal te komen, is er ambachtelijk bereid brood, dat met een snufje zeezout, olijven, kaas, tomaten en olijfolie een
ware delicatesse is.

5 Wellness
Na afloop van een pittige trailrun mogen
de vermoeide spieren gerust een beetje
verwend worden. Waar kan dat beter dan
in het beroemde thermale bad Bagni di

Pisa? Dit kuuroord is gevestigd in een
majestueuze villa die ooit toebehoorde
aan de roemruchte bankiersfamilie Dei
Medici, op slechts twee kilometer (uitloop)afstand van Calci. Dit lustoord werd
gebouwd in 1743 en bood in de loop der
eeuwen onderdak aan royals, hoogwaar-

NEEM OOK DE
TIJD OM TE
GENIETEN VAN
HET UITZICHT
OP PISA EN
LUCCA

digheidsbekleders en zakenmensen, die
tijdens het baden contracten opstelden en
ondertekenden. Neem een stoombad in
een van de onderaardse bassins, of
onderga een verkwikkende massage terwijl je geniet van het zicht op eeuwenoude
fresco’s op muren en plafonds.

6 Stedentripjes
Niet voor niets is Toscane een geliefde
vakantiebestemming. Links en rechts van
de Monte Pisano liggen historische steden
als Pisa en Lucca, een paar kilometer naar
het westen schittert de Tyrreense Zee. Pisa
is de stad waar dagelijks drommen toeristen tegen de beroemde scheve toren staan
te ‘duwen’, maar het kroonjuweel van de
regio is de stad Lucca. De stad is ommuurd,
binnen de wallen kunnen voetgangers en
fietsers ongestoord hun gang gaan in een
wirwar van verstilde straatjes. Er zijn
kerken, een dom, een basiliek en pleinen
met terrassen waar het goed toeven is.
Tip: neem tijdens de Trail di Monti Pisani
de tijd om te genieten van het uitzicht

De Trail di Monti Pisani is een verscholen parel op de trailrunningkalender. Kleinschalig,
uitstekend georganiseerd en gesitueerd in de veelbezongen regio Toscane. Runner’s World redacteur Peter Klooster testte het parcours en geeft tien redenen om er heen te gaan.
TEKST PETER KLOOSTER | FOTOGRAFIE FRANCESCO DI DOMENICO

1 Vriendschappelijke sfeer
Het leuke van een klein evenement is dat
de organisatoren blij zijn met elke deelnemer. Bij de Trail di Monti Pisani bestaat
het organisatiecomité uit berggidsen,
leden van de plaatselijke trailrunningclub, medewerkers van het toerismebureau en vertegenwoordigers van de
gemeente. Deze locals zijn trots op hun
streek en dat uit zich in gastvrijheid en het
aanbod van regionale lekkernijen. In
totaal melden zich ongeveer driehonderd
lopers aan de start van de Trail di Monti
Pisani, die het karakter heeft van een Italiaanse familiereünie.

2 Prachtig parcours
Het parcours is gesitueerd op de flanken
van de Monte Pisano, een geïsoleerde berg56
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keten in het hart van Toscane. Op het programma van de trail staan twee afstanden; een over 26,5 kilometer voor
beginners en een over 45,5 kilometer voor
gevorderden. De langste route is technischer en uitdagender; in totaal moeten de
lopers meer dan 2600 hoogtemeters overwinnen. In de afdalingen moeten glibberige wortelknopen worden ontweken,
riskante sprongen met een landing in
vette modder staan ook op het menu.
Gelukkig zijn er voldoende vlakke stukken om even op adem te komen.

3 Rijke cultuur
De start van de Trail di Monti Pisani vindt
plaats in Calci, een karakteristiek
Toscaans dorp aan de voet van de Monte
Pisano. Gewapend met rugzakken,

energierepen, hardloopstokken en
gevulde bidons melden de deelnemers
zich op de Via Roma, op het pleintje voor
de kerk. Na het startschot gaan de eerste
drie kilometers over het platteland. Links
en rechts liggen olijfgaarden, omzoomd
door overwoekerde en verweerde muren.
Eeuwenoude, in pasteltinten gesausde
Romeinse villa’s liggen te pronken in het
landschap. Als je eenmaal op de flanken
van de Monte Pisano bent gearriveerd,
kun je het historische en artistieke erfgoed van Toscane in alle rust bewonderen.
In de diepte liggen Romaanse kerken,
middeleeuwse burchten en oude kloosters. Bij helder weer kun je op zee de eilanden van de Toscaanse archipel zien. Veel
deelnemers nemen de tijd om te genieten
van het uitzicht en foto’s te maken.
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DE TRAIL
MAAKT DEEL
UIT VAN HET
‘FIT ON OLIVE
CIRCUIT’
olijfbomen, waarvan de vruchten worden
gebruikt voor de persing van de lekkere en
gezonde olie. In Calci bevindt zich een
grote olijvenboerderij waar rondleidingen
worden gegeven. En zie: de eigenaar van
de boerderij – een man in bonis – komt in
hoogsteigen persoon een kijkje nemen bij
de finish van de Trail di Monti Pisani.
Het evenement maakt trouwens deel uit
van een internationaal circuit, de Fit On
Olive trails. Vier landen, vier regio’s, die
allemaal beroemd zijn om hun olijfolie,
maken deel uit van deze serie wedstrijden.
Naast Toscane zijn dat Slovenië, Malta en
Lesbos. De wedstrijden vinden plaats van
maart tot oktober. Zie olivetrails.eu.

10 Bereikbaarheid
op de steden Lucca en Pisa. Twee werelden
van verschil, slechts twintig kilometer
van elkaar verwijderd.

7 Natuurschoon
Dat is uitbundig aanwezig. De Monte
Pisano is ruim 900 meter hoog, nadat de
lopers de eerste top hebben bereikt, dalen
ze af naar een kleine vallei. Olijfbomen,
cactussen en wijngaarden wisselen elkaar
af. Door de overvloedige flora is het koeler
op de berg dan in de dalen en op het platteland. De afdalingen zijn soms halsbrekend, maar de steile paden hebben een
bijzondere charme. Net als je denkt dat je
het ergste gehad hebt, volgt er weer een
technische passage door een woest stuk
natuur. Maar over het algemeen zijn de
routes beter begaanbaar dan in de Alpen;
halsbrekende afdalingen komen hier niet
voor.
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8 Klimaat
Het weer in Toscane kan in de wintermaanden vrij onvoorspelbaar zijn, maar
de zomers zijn heet en droog. In de lente,
wanneer de Trail di Monti Pisani plaatsvindt, schommelt de temperatuur rond de
20°C. Het klimaat van Toscane wordt
beïnvloed door de warme stroming van de
Tyrreense zee en de beschutte ligging
achter Corsica. De start ligt op zeeniveau
en ook dat is een verschil met de Alpen,
die bovendien van november tot april niet
begaanbaar zijn vanwege de sneeuwval.
In het vroege voorjaar komt in Toscane de
hele natuur al tot bloei en dat maakt van
de Trail Monti Pisani een perfecte gelegenheid om de lente tegemoet te lopen.

9 Gastronomie
Olijventeelt is een eeuwenoude traditie in
Toscane. De Monte Pisano is bezaaid met

De reis naar Monte Pisano is eenvoudig.
Vanaf Schiphol vlieg je met Transavia
rechtstreeks naar het Aeroporto di Pisa
Galileo Galilei, de voornaamste luchthaven van Toscane. Een bus brengt je
binnen vijf minuten naar Pisa, dat slechts
twee kilometer verderop ligt. Monte
Pisano is eenvoudig te bereiken met het
openbaar vervoer of een huurauto. ■

