
MARKO BALOH NA DIRKI LE TOUR DIRECT 2005 
 
Bilo je zgodaj zjutraj v Kansas Cityju, ZDA. Zbudil sem se iz še ene nočne more in se odločil, 
da napišem svoj zaključek dirke RAAM 2005 na svojo spletno stran www.markobaloh.com. 
Dirke, ki se je zame spet končala na najslabši možni način – z odstopom zaradi zdravstvenih 
težav oz. obojestranske pljučnice. Po vseh odrekanjih zadnjih mesecev oz. let, nešteto 
treningih, ki sem jih moral opraviti poleg službenih in družinskih obveznosti, težavnem 
prepričevanju sponzorjev v medijsko odmevnost mojih ekstremnih projektov ter izbiranju in 
pripravljanju spremljevalne ekipe, je bilo to zame ogromno razočaranje. Tako ogromno, da 
sem bil prepričan, da je bila to moja zadnja ultra-kolesarska dirka. Kar sem čutil v tistem 
momentu je bilo izredno težko spraviti na papir, ampak ker sem pisal iz srca, sem končal v 
nekaj minutah z zaključkom, da je prišel čas, da se posvetim kaki pomembnejši stvari kot je 
ekstremno kolesarstvo. 
 
Odziv prijateljev in navijačev je bil precejšen. Večinoma so izražali podporo odločitvi, 
nekateri pa so v nejeveri spraševali kdaj si bom premislil, se ponovno usedel na kolo in si 
zadal naslednji cilj. Po pravici povedano nisem razmišljal o postavljanju kolesa v kot, ampak 
bolj o zmanjšanju količine in intenzivnosti kolesarjenja. Kolo je po dvajsetih letih postal način 
mojega življenja in tako bo vedno ostalo. O novih ekstremnih projektih pač nisem hotel 
razmišljati, saj je bila rana še preveč sveža. Dokler me ni sredi julija poklical Nizozemec 
Guus Moonen, znanec z RAAM-a, ki se je lotil organizacije evropskega odgovora RAAM-u 
in sicer dirke Le Tour Direct, oz. Tour de France v eni etapi. Bistvo dirke je, da v enem kosu 
odpelješ celotno traso Tour-a, torej več kot 4.000 km z 47.000 m nadmorske višine. Vključili 
so najbolj znane prelaze Tour-a kot so alpski Col de Madelaine, Col de Glandon, Col de 
Izoard, Alpe d'Huez, Mont Ventoux in pirenejski Portet d'Aspet, Col de Mente, Col de 
Peyresrudes, Col d' Aspin. Z eno besedo nora dirka s pravili identičnimi s tistimi na RAAM-u. 
Peljati moraš po določeni trasi, počivaš lahko kolikor hočeš (oz. nočeš), ura se ne ustavi za 
nič, zmaga pa tisti, ki prvi prevozi ciljno črto. 
 
Guus ima z dirko velike načrte in sodeč po tem, kar je pokazal ob letošnji premierni izvedbi, 
ima vse možnosti, da v nekaj letih prehiti RAAM kot najbolje organizirano večdnevno 
ekstremno kolesarsko dirko. In zakaj je Guus rabil mene? Kot enega izmed pet najboljših 
svetovnih ultra-kolesarjev me je želel povabiti na dirko. Takoj sem mu naštel nekaj razlogov 
zakaj to ne bo možno. Najprej to, da po pljučnici še nisem začel trenirati, torej je vprašljivo ali 
bi se lahko dovolj dobro pripravil. Drugič, do dirke je bilo mesec in pol, jaz sem bil brez 
sponzorjev, ljudje pa na dopustih. Enak problem je predstavljal izbor spremljevalne ekipe. 
Nenazadnje si sploh nisem bil na jasnem ali si še želim dirkati. Guus je imel na vsak moj 
ugovor pripravljen odgovor. Dejal je, da RAAM ni edina ultra-kolesarska dirka na svetu 
(pravzaprav tudi št. 1 ne bo več dolgo…) in naj kot astmatik zaradi ekstremnih klimatskih 
razmer v ZDA na sanje o zmagi na RAAM-u pozabim. Tudi Guus je namreč astmatik in je že 
trikrat izkusil probleme RAAM-a. Po drugi strani je klima na LTD bolj »prijazna« do 
Evropejcev pa tudi trasa je precej bolj zahtevna, kar je dobro za odličnega kolesarja kot sem 
jaz (spomnil me je na moje nastope na Race across the Alps, Furnace Creek 508…). Pri 
sponzorjih mi bo pomagal težko, lahko pa mi pomaga do poceni izposoje avta in avtodoma, 
bencina in celo nekaj hrane za ekipo med dirko. 
 
Guus mi je torej več kot uspešno »pihal na dušo« in tako sem začel izračunavati stroške. Z 
Guusovo pomočjo bi me osnovna izvedba (z minimalno spremljevalno ekipo) stala okoli pol 
milijona SIT, kar je drobiž v primerjavi s tem kar porabiš na RAAM-u. Na žalost tega denarja 
ni bilo vzeti od kod, saj smo bili že v minusu zaradi RAAM-a. Ker do sponzorjev nismo 
mogli (tudi) zaradi dopustov, sem se odločil, da prodam rezervno kolo TREK 5500 in 
tekmovalna kolesa Aerospoke. Kot običajno mi je na pomoč priskočil eden zvestih sponzorjev 
Debitel d.d. in sicer tokrat s pokritjem stroškov telefona, ki ga bomo nujno rabili za stike z 
novinarji in osveževanje novičk na spletni strani www.markobaloh.com.  

http://www.markobaloh.com/
http://www.markobaloh.com/


 
Seveda odločitev ni bila sprejeta tako hitro kot se tu bere. Konec koncev pa je zmagala moja 
ljubezen do kolesarstva. Ker je bilo jasno, da zaradi bolezni ne bom pripravljen tako dobro kot 
pred RAAM-om in bi s težavo konkuriral najboljšim, sem se odločil, da dirko odpeljem sicer 
še vedno po najboljših močeh, toda tokrat bolj za svojo dušo, z edinim ciljem dirko končati in 
si s tem povrniti zaupanje v svoje sposobnosti. Sploh pa imam že dolga leta željo prevoziti 
nekatere izmed mitskih klancev Tour de France-a in kaj lepšega kot to narediti ob podpori 
skupine prijateljev ter hkrati še primerjati pripravljenost z nekaterimi izmed najboljših 
svetovnih ultra-kolesarjev. Pri ekstremnih kolesarskih dirkah gre tudi drugače (vsaj pri večini 
udeležencev) za vse kaj drugega kot za zmago za vsako ceno. Gre za prestavljanje meja 
lastnih sposobnosti in doseganje (včasih navidez) nemogočih ciljev, ki si jih postavimo. Prav 
zato je mogoče na teh dirkah videti včasih skoraj neverjetna dejanja fair-playa, ko tekmovalec 
posodi mehanika, da nasprotniku popravi kolo, zdravnika, da zakrpa odprto rano na zadnjici 
ali posodi višek svoje športne prehrane in to neposrednemu tekmecu s katerim v tem trenutku 
bije boj za uvrstitev. In take ljudi imajo nekateri za norce samo zaradi njihovih ekstremno 
zastavljenih ciljev?? Sam sem bil vesel, da se tej »družini« ekstremnih kolesarjev v kratkem 
ponovno pridružim. 
 
Ker smo bili finančno omejeni, sem izbral minimalno ekipo šestih prijateljev, ki se je zaradi 
raznih težav in celo nesreč pred startom še nekajkrat premešala. Ostali so vodja ekipe Andrej 
Petrovič, Slavko Železen, Roman Dijanošič, Dean Žitnik in Dejan Mlakar, zadnji hip pa se 
jim je pridružil še del moje družine – žena Irma in hčerka Ana, kot moja najboljša 
motivatorka. 
 
DIRKA 
 
Zadnji dan pred odhodom na dirko je potekal v mrzličnih pripravah. Nezgoda pred samo dirko 
je pomenila, da bo moral doma ostati prijatelj Anders Straus z dragocenimi izkušnjami z 
letošnjega RAAM-a. Seveda smo vsi podprli njegovo odločitev, da ostane doma in poskrbi za 
svojo Simono, njej pa smo želeli čimprejšnje okrevanje. K sreči sem imel (nevede) aduta v 
rokavu, saj se je kot članica ekipe po dveh letih premora pridružila žena Irma, ki je bila v 
začetkih mojega ultra kolesarstva velikokrat edina članica spremljevalne ekipe in je obvladala 
vse. Pridružila se nam je tudi hčerka Ana, ki je o tem sanjala že dolgo in zdaj bo končno 
dobila priložnost videti očija na dirki. Malo me je skrbelo ali ne bo dirka prenaporna zanjo, 
ampak izkazalo se je, da je bila ravno Ana tista, ki nas je velikokrat držala pokonci in 
vzpodbujala ne le mene, ampak celotno ekipo. 
 
Celo sredo smo potovali v 1.200 km oddaljeni Gilze na Nizozemskem, kjer je bil start in cilj 
dirke. Četrtek je minil v pripravah avtodoma in spremljevalnega kombija, jaz pa sem si vzel 
eno uro časa za razpeljavanje na kolesu – le toliko, da se mišice sprostijo po celodnevnem 
sedenju v kombiju. Zvečer je bil slavnostni banket s predstavitvijo tekmovalcev in ekip. Nato 
pa zadnji poln, deveturni spanec vsaj za naslednji teden dni. Ker je bil start šele v petek zvečer 
ob 19h, smo petek izkoristili še za zadnje malenkosti, za počitek in se popoldne udeležili 
tehničnega sestanka pred dirko. 
 
Uro pred startom so se začele predstavitve tekmovalcev z ekipami in točno ob 19h smo krenili 
na pot. V zaprti vožnji (prvih 19km) sem največ časa prevozil z Juretom, govoril pa sem tudi 
z Martinom Staublejem (Švica), Wolfgangom Faschingom (Avstrija) in Dino Nicom Valsesio 
(Italija). Moral sem pohvaliti njegov komentar med reportažo o RAAM 2004, ko je izjavil, da 
celo leto sanja o tej dirki, živi za njo, trenira kot nor, potem pa se drugi ali tretji dan dirke 
potrka po betici in si reče »Stupido! Stupido!« (»Neumnež!« oz. »Budalo!« po slovensko). S 
tem je predstavi občutke večine udeležencev, ki vsi čutijo podobno. Dejstvo je, da RAAM ni 
le kolesarska dirka, ampak način življenja… 
 



Pred uradnim startom smo se ustavili za kako minuto in nato startali. Že pred startom smo se 
spraševali, kako bo izgledal začetek dirke, saj je bilo prvih 200 km popolnoma ravnih za 
razliko od RAAM-a, kjer se takoj od starta naredi selekcija v klancih, ki peljejo iz San Diega 
v puščavo. Predvsem pa ni bilo jasno kako bodo sodniki vzdrževali regularnost, če bo 
skupinica najboljših vozila preveč skupaj in tako proti pravilom izkoriščala zavetrje. Na čelo 
se je najprej postavil stari maček Američan Rob Kish in se peljal s hitrostjo nekaj nad 30km/h. 
Ker sem na zadnjih treningih po ravnini z lahkoto držal hitrost nad 35 km/h, sem se sam 
postavil na čelo in nekaj časa vozil kot sam na treningu. Seveda je bila hitrost precej višja kot 
prej, med 35 in 38 km/h. Po kakšne pol ure sem po radijski zvezi vprašal Andreja (vodjo moje 
spremljevalne ekipe) kakšna je situacija zadaj in povedal mi je, da priključek držita le Robič 
in Fasching, Kish je nekaj 100 metrov zadaj, ostali pa so že precej zaostali. Res je bil to šele 
dober začetek dirke, ampak občutek ob tem, da se borim z ramo ob rami s tremi legendami 
ultra-kolesarstva, ki imajo med seboj kar osem zmag na RAAM-u (Robič dve, Fasching in 
Kish pa po tri), je bil res fenomenalen.  
 
Kmalu je priključek izgubil tudi Fasching in z Juretom sva ostala sama. Na žalost sva bila 
prehitra tudi za spremljevalno ekipo, ki se v temi ni najbolje znašla v labirintu nizozemskih in 
belgijskih cest in tako sva prvič zašla. Ko smo se vrnili na pravo traso, je bil Fasching že 
daleč, mi pa smo zašli skoraj takoj še enkrat. Tokrat smo ostali zadaj za vsemi ostalimi 
tekmovalci, ki sva jih malo pozneje ob krepkih besedah prehitevala nazaj. Za izgubljanje je 
bila v bistvu kriva moja ekipa, saj naju je lahko zaradi pravil spremljala le ena od ekip in to so 
bili moji. Kljub temu je Jure ozmerjal svojo ekipo (ko so naju spet našli) in to mi je pomagalo, 
da sem sam ohladil svoje živce. Kljub temu, da sem bil zelo razočaran, da sem na tak način 
izgubil vodstvo, sem se moral pomiriti, saj vam, da kreganje z ekipo ne pripelje nikamor. 
Spomnil sem se na to, da sem prijatelje sam prosil ali me želijo spremljati, vsi so prijateljsko 
žrtvovali svoj dopust, za to, da mi pomagajo doseči svoj cilj in res ni bilo na mestu, da se 
jezim na njih. Jureta, ki je nadaljeval svojo razpravo z ekipo sem pustil zadaj in nadaljeval 
svojo vrnitev na prvo mesto. Nazadnje sem prehitel Faschinga in bil spet v vodstvu. Počutil 
sem se več kot odlično, ko sem izvedel, da je tudi Jure prehitel Avstrijca in se mi zelo počasi 
približuje. Spet dva Slovenca na prvih mestih ene najtežjih dirk na svetu! RAAM 2005 se je 
ponavljal. A na žalost ne za dolgo. Jure je bil še 6-7 minut za mano, ko smo prišli do obvoza, 
kamor nas je usmeril direktor dirke. Ob izhodu iz vasi ni bilo več znaka za obvoz, toda mi 
smo prepričani, da smo na pravi poti, nadaljevali s polno paro. Dokler me ni po kar nekaj 
(preveč!) kilometrih Andrej ustavil, da smo verjetno (spet?) zašli. Skladno s pravili dirke smo 
obvestili organizatorja, naložili so me v kombi in odpeljali na mesto, kjer smo zgrešili progo. 
Ko sem se na istem delu spet usedel na kolo, je bil Jure celih 29 minut pred mano! Saj 
izgubljanje je na takih dirkah nekaj samoumevnega, ampak izgubiti vodstvo na tak način res 
»ubije« psiho. Razlika na koncu je bila vsekakor prevelika, da bi se lahko izgovarjal na tisto 
uro, ki smo jo izgubili prvo noč, ampak sam potek dirke bi bil brez tega gotovo popolnoma 
drugačen. Če bi z Juretom nadaljevala složno, kot sva začela, bi se Fasching zelo namučil, 
preden bi koga od naju ujel. 
 
Pa pustimo to kaj bi lahko bilo, dirka se je nadaljevala. Jure je nadaljeval v svojem 
šampionskem tempu in počasi povečeval razliko, jaz pa sem po prvotnemu razočaranju začel 
mleti kilometre in loviti Faschinga. Ko se je začela bližati druga noč dirke, se je bilo potrebno 
odločiti kdaj in za koliko časa spati. Glede na izkušnje z letošnje Dirke preko Amerike, ko po 
42 urah nisem mogel zaspati, smo se odločili, da je 37-38. ura prezgodnja za pravi spanec in 
bomo opravili le kratek »power nap« po potrebi. Sredi noči sem tako naletel na kamp Juretove 
ekipe, kjer se je Jure ravno prebujal po uri spanca. Naslednje tri kratke vzpončke sem ostal v 
vodstvu (tudi Faschinga še ni bilo na časovni postaji, torej je nekje na poti spal), na zadnjem 
pa sem se odločil preobleči in v tem času je mimo pridrvel Jure. Ker še nisem bil pripravljen, 
sem mu zaklical nekaj vzpodbudnih besed in se po nekaj minutah podal za njim. To je bilo 
zadnjič na dirki, da sem ga videl. Kmalu po spustu, smo opravili krajši spanec in v tem času 
me je prehitel Fasching.  



 
Pred nami so se že bohotili prvi alpski prelazi in vedeli smo, da se bo tu pokazalo ali sem 
Faschingu sploh kos. Na Col de Madelaine sem startal kakih 15 minut za njim in nekje na 
polovici sem prehitel njegovo ekipo, ki je ob izviru polnila bidone. Ob misli, da je »plen« 
nekje blizu, so se mi podvojile moči in v naslednjih kilometrih sem ga dohitel in kmalu tudi 
pustil zadaj. Do vrha prelaza na višini 2.000m sem ga pustil zadaj za 15 minut. To me je 
navdalo z optimizmom, saj sta bila pred mojim prvim načrtovanim tri-urnim spanjem pred 
mano še dva prelaza – Col de Glandon in slavni Alpe d'Huez. Če bi šlo vse po planu, bi se tu 
toliko odlepil od Faschinga, da bi imel pred spanjem vsaj uro prednosti. Na žalost se to ni 
popolnoma uresničilo. Col de Glandon je bil prav gotovo najtežji prelaz na dirki in želel sem 
si, da bi si pripravil kak lažji prenos od 34-25 (za poznavalce – to je skoraj identičen prenos 
kot 39-27), ki sem ga imel na svojem Cult-u namenjenem za premagovanje klancev. Kljub 
temu sem na vrh prišel dokaj svež, vsaj v primerjavi z vodilnim Juretom, ki je baje izgledal 
(vsaj moji ekipi) dokaj uničen. Na žalost sem prednost pred Faschingom povečal le za nekaj 
minut, enako se je ponovilo na Alpe d'Huez. Tu nas je presenetil še spust , ki prvič sploh ni bil 
spust, ampak je bilo vmes še nekaj kilometrov vzpona in to po najslabšem makadamu, kar 
sem jih videl v življenju. Bilo je tako hudo, da smo bili prepričani, da smo se izgubili, 
poklicali smo direktorja dirke in ga nato čakali, da pride za nami in nam pokaže pravo pot v 
dolino. Pot je bila seveda prava, mi pa smo izgubili še nadaljnjih nekaj minut. Po spustu z 
naslednjega prelaza Col de Lauteret sem bil deležen prvega pravega spanja na dirki. Privoščil 
sem si za tako dirko razkošne tri ure spanja, vse v skladu s prvotnim načrtom,  katerega glavni 
cilj je bil dirko uspešno zaključiti. 
 
Dirka se je tudi nadaljevala tako, da sem razliko za Faschingom na cesti zmanjševal, on pa jo 
je povečeval zahvaljujoč manj spanja in tudi bolje izrabljenim počitkom. Po prvem spancu je 
še v temi sledil najlepši prelaz na dirki – Col d'Izoard z popolnoma novo asfaltno prevleko in 
izredno lepo speljanimi serpentinami, zelo strmi so bili le zadnji kilometri vzpona. Sredi 
dneva se je začel prvi dež na dirki. Ker smo bili blizu vrha enega od manjši prelazov, se mi je 
zdelo, da bom za spust potreboval celotno Gore-Tex opremo. Čas, ki smo ga potrebovali za 
preoblačenje je bil seveda vržen stran, saj sem se moral že po nekaj kilometrih ustaviti in se 
sleči zaradi prevelike vročine. Pred začetkom vzpona na Mont Ventoux smo se še enkrat 
izgubili in naredili nekaj nepredvidenih kilometrov viška, vzpon pa smo začeli v dežju in gosti 
megli. Nekaj kilometrov pred vrhom se je megla toliko razkadila, da smo za trenutek videli 
stolp kamor smo bili namenjeni, potem pa se je nebo spet zaprlo. Blizu vrha je postavljen 
spomenik Tomu Simpsonu, angleškemu kolesarju, ki je na tem mestu umrl ob tem, ko je do 
zadnjih moči branil rumeno majico vodilnega na Tour de France-u. Ta tragedija se je zgodila 
ravno na dan mojega rojstva – 13.7.1967. 
 
Ker sem bil premočen do kože, sem se na vrhu preoblekel od nog do glave in se ponovno 
podal v lov za Faschingom. Proti večeru je njegova prednost  počasi kopnela. Po polnoči sem 
prvič na dirki začel čutiti posledice nespanja oz. premalo spanja. Oči so se mi začele same 
zapirati, kar ni predstavljalo ne vem kakega problema po klancu navzgor, po klancu dol pa je 
problem vsekakor malo večji. Ekipa spremljevalnega kombija, v katerem sta bili to noč prvič 
tudi Irma in Ana, se je kar uspešno trudila, da mi z vzpodbujanjem povrne moči. Predvsem 
Ana je bila kljub pozni uri neumorna in njen glasek preko ozvočenja je (poleg mene) prebudil 
tudi dobršen del francoske populacije, ki so se verjetno praskali po glavah in spraševali kaj se 
dogaja v njihovi vasi in kaj vendar pomeni »Dajmo oči! Dajmo Oči! Super ti gre! Go! Go! 
Go!…«? Bili smo že blizu časovne postaje, kjer nas je čakal avtodom, ko se je ob bliskanju in 
grmenju utrgal oblak. Voda se je zlivala kot iz veder in sunki vetra so me prestavljali po cesti 
kot peresce, zato smo se odločili, da nadaljevanje nima smisla. Premočen sem se stisnil v 
kombi in ekipo v avtodomu smo pozvali, naj se vrne do nas, da se pripravimo za spanje. Po 
improviziranem tuširanju (ker tuš v avtodomu na žalost ni deloval) sem se spravil v posteljo, 
spotoma pa naročil Andreju, naj me ne budijo dokler neurje ne poneha. Nobenega smisla se ni 
imelo igrati s svojim zdravjem le slaba dva meseca po tem, ko sem prebolel precej hudo 



pljučnico. Težko bi si odpustil, če bi rinili z glavo skozi zid in bi nam kakšna bolezen 
ponovno preprečila doseči cilj. Neurje je trajalo dobre tri ure in v tem času se je moj 
zaostanek za vodilnima precej povečal, saj sta sodeč po časih na naslednjih časovnih postajah 
na naše začudenje nadaljevala z vožnjo. Zato pa sem se dobro spočit podal na boj z nekaterimi 
položnejšimi klanci na prehodu proti Pirenejem.  
 
To je bilo četrto jutro na dirki in dan se je nadaljeval tako, kot se je začel – z oblačnim 
vremenom ter tu in tam ploho dežja. Kljub temu je bilo vzdušje v ekipi odlično, saj sem bil od 
Faschinga še vedno močnejši na kolesu, izgubljali smo le ob postankih. Plan je bil peljati 
svojo dirko nekje do 1.000 km pred ciljem in tu glede na trenutni zaostanek narediti načrt za 
naprej. V primeru, da bi zaostanek ostal med eno in dvema urama, kjer se je vrtel večino časa, 
bi imel nato vse možnosti, da ga z zmanjšanjem časa ob postankih tudi prehitim. Tudi preko 
prelazov v Pirenejih je razmerje moči ostalo nespremenjeno, v klance sem razliko zmanjševal 
in se mu približal nekajkrat tudi pod eno uro zaostanka. Zaradi slabega vremena, pa verjetno 
tudi zaradi nakopičene utrujenosti, mi vožnja preko teh prelazov ni bila v užitek kot preko 
Alp, kljub temu pa si jih bom dobro zapomnil. V nasprotju s prepričanjem vseh, ki spremljajo 
Tour de France, češ da so Pirenejski prelazi položnejši in daljši kot Alpski, sem se prepričal o 
nasprotnem. Prav vsi prelazi so bili izredno strmi (in dolgi), k težjemu napredovanju pa je 
doprinesla zelo groba asfaltna podlaga, ki je poskrbela tudi za poslabšanje stanja moje zadnje 
plati. Pa se nisem pustil motiti in v dolino Lurdess sem prispel z dobro uro zaostanka za 
Faschingom.  
 
In tu se je zgodilo tisto, kar mnogokrat odloča izid takih ekstremnih kolesarskih dirk. Gre za 
princip najšibkejšega člena – svojo vožnjo moraš največkrat prilagoditi najšibkejšemu členu 
svojega telesa. Pri meni se je tokrat za takšnega izkazalo desno koleno, ki me je naenkrat 
začelo tako boleti, da nisem mogel več peljati na pedalih, pa tudi vožnjo v sede sem opravljal 
bolj z eno nogo. Neizprosnost francoske pentlje se je pokazala šele tu, saj ni niti metra 
ravnine, na kateri bi si lahko koleno odpočil in nadaljeval v zmernem tempu. Problem se je 
hitro pokazal tudi na tabeli uvrstitve, saj je Fasching v naslednji časovni postaji prednost 
povečal za dobro uro. Kazalo je že zelo slabo, saj bi dirko v takem stanju le stežka pripeljal do 
konca, ko je vodja ekipe Andrej Petrovič stresel asa iz rokava. Na presenečenje vseh je ob 
postanku iz svoje črne torbe izvlekel poseben trak, s katerim mi je nekajkrat povil nogo okoli 
kolena, dejal, naj počasi nadaljujem in, da se bo stvar uredila. Z nekaj nejevere sem pot 
nadaljeval in zelo previdno začel tudi pritiskati z desno nogo. Bolečina je bila še prisotna, 
vendar se je z kilometri izgubljala in po nekaj urah sem lahko vozil skoraj z enako močjo kot 
pred poškodbo. Res neverjetno! Ker sem moral nekaj strmih vzponov prevoziti na pedalih in 
sem to počel izjemno previdno, se je sčasoma začela pojavljati bolečina v ahilovi tetivi, 
vendar je bilo to v primerjavi z bolečino v kolenu prav zanemarljivo.  
 
Spet sem dobil voljo do lovljenja drugo uvrščenega Faschinga in za test sem eno od postaj 
prevozil s polno močjo. Izkazalo se je, da je Fasching imel podobno idejo. Ne vem sicer ali je 
šlo za beg pred mano ali pa je hotel uloviti vodilnega Jureta, vseeno pa sem časovno postajo 
prevozil le 10 minut hitreje od njega. Glede na to, da je šlo že za večurno razliko, kar se tiče 
boja za drugo mesto stanje ni bilo ravno bleščeče, še poslabšalo pa se je z naslednjo težavo, ki 
se je pojavila in je precej vsakdanja na takih dirkah. Pojavilo se je zatekanje, najprej v rokah, 
kar ni preveč moteče, kasneje pa v nogah, kar zna biti zelo boleče. V našem položaju je to  
pomenilo samo še eno opozorilo oz. alarm, saj se je podobno dogajalo pred odstopom z Dirke 
preko Amerike nekaj mesecev prej. Sam sem šel na dirko Le Tour Direct s precej 
razčiščenimi pojmi, kaj si želim doseči – važno je bilo dirko izpeljati do konca in si s tem 
povrniti samozaupanje. Seveda ne bi bil kolesar kakršen sem, če me ne bi dirka nekako 
posrkala vase. Naenkrat sem se znašel sredi borbe za najvišja mesta na dirki, bolj razmišljajoč 
o tem kako vložiti svoj maksimum in doseči čim višjo možno uvrstitev, kot pa o svojih 
obljubah, da bom dirko odpeljal za svojo dušo. Telo me je z raznimi bolečinami in vnetji le 
opomnilo na to, da glede na težave v zadnjih dveh mesecih (premor zaradi pljučnice, počasna 



vrnitev v formo, ki bi bila vsaj blizu tiste pred Dirko preko Amerike) pač (ŠE) nisem bil 
sposoben premagati enega od dveh najboljših ultra-maratonskih kolesarjev sveta. 
 
Takoj, ko sem o tem razčistil sam pri sebi, torej Fasching ni bil več »tarča« in smo odpravili 
oz. zajezili tudi zadnjo težavo s tem, da smo odrezali prste na kolesarskih čevljih, je postalo 
kolesarjenje spet užitek. Vrnitev preko osrednje Francije mimo Pariza (pokrajina Champagne 
–Ardenne) mi je zato ostala v najlepšem spominu. Vreme je bilo končno spet sončno in vroče, 
valovita pokrajina z nešteto gradovi in sredi nepreglednih vinogradov pa mi je vrnila veselje 
do dirkanja. Na žalost se je utrujenost že tako nakopičila, da tudi ti užitki niso trajali ravno 
dolgo. V pomoč ni bilo tudi to, da smo v luči tega, da je bila to dirka povratka in je kakšna 
večdnevna dirka zame zagotovo še v zvezdah (RAAM?), v zadnjih dneh preizkusili taktiko 
kratkih počitkov oz. power-napov. Tako sem v zadnjih štirih dnevih spal največ po uro do uro 
in pol na noč, zadnjih 48 ur pa samo v kratkih 20 minutnih dremežih. Psihično sem to 
preizkušnjo zelo dobro prestal, na žalost pa mi poškodbe oz. bolečine v kolenu in ahilovi 
tetivi niso več dopuščale zelo hitre vožnje tako, da se je moj zaostanek za vodilnima, ki sta tu 
ravno začela svoj boj za zmago, samo večal. Lahko rečem, da sem bil šolski primer ultra-
maratonskega kolesarja, ki se bliža koncu večdnevne preizkušnje. Moje razpoloženje je  
nihalo povsem brez kakega neposrednega vzroka. Iz evforične vožnje, ko se je potovanje s 
hitrostjo 35km/h zdelo povsem brez napora, sem v trenutku »padel« v »slow-motion mode«, 
ko mi je bila tudi vožnja s hitrostjo 20km/h po ravnem prava muka.  
 
Iz omenjenih razlogov je bilo zadnjih 200 km »najtežjih« na dirki. Cilj je navidez sicer zelo 
blizu, toda po osmih dnevih na kolesu, se lahko 200 km tudi zelo, zelo vleče. Da bi bila stvar 
še težja, je organizator na moje presenečenje sredi pregovorno ravninske Nizozemske našel 
dva klanca z naklonom 15%! Ker smo bili tako blizu cilja, sem se zadnjo noč popolnoma 
odpovedal spanju in se držal načel »Premikam se, torej grem naprej.«, oz. »Ostani na kolesu!« 
Doživel sem tudi prve in edine epizode spanja na kolesu in spremljevalna ekipa na čelu z 
Andrejem in Irmo je morala napeti vse sile, da me je s pogovorom držala pokonci in me, kljub 
nekajkratnemu prebujanju ob padcu hitrosti pod 20km/h, varno pripeljala do cilja. 
 
Občutki ob prečkanju ciljne črte so bili silno mešani – končno sem dosegel ciljno črto ene od 
svetovno najtežjih ultra-kolesarskih dirk (čeravno to ni bil RAAM) in s tretjim mestom celo 
presegel svoja pričakovanja. Hkrati pa si nisem mogel kaj, da se ne bi spraševal, kako bi se 
dirka končala, če ne bi bilo težav z zdravjem na RAAM-u in posledično slabše pripravljenosti 
pred startom dirke Le Tour Direct. Ekipa je kljub izmučenosti in neprespanosti kar norela od 
veselja, tako da sem se po tuširanju s šampanjcem prebudil tudi jaz in se pridružil splošnemu 
slavju. Andreju, Slavku, Romanu, Deanu, Dejanu, Irmi in Ani dolgujem najiskrenejšo 
zahvalo, saj brez njih ne bi dosegel ničesar in le po njihovi zaslugi je bil zame Le Tour Direct 
nepozaben. Skupaj smo uspeli, HVALA! 
 
Prijatelj mi je pred startom rekel, da nikomur nisem nič dolžan in naj dirkam le zase. To sem 
tudi naredil, izpolnil sem življenjsko željo prevoziti mitske klance Tour de France-a, dirko 
samo pa odpeljal odlično in ponovno dokazal, da sodim v sam vrh svetovnih ultra-kolesarjev. 
Dva prijatelja iz majhne Slovenije na stopničkah za zmagovalce najtežje ultra-kolesarske 
preizkušnje na svetu? Z Juretom Robičem se poznava že skoraj dvajset let in najine najbolj 
nore sanje se končno uresničujejo, morda Juretu malo bolj kot meni, ampak z moje strani mu 
privoščim vsako trohico uspeha, ki ga žanje zadnja leta, saj sem eden redkih, ki natančno ve 
koliko je potrebno vložiti, da prideš na sam vrh. Jaz sem po svoji strani dokazal, da se lahko 
tudi navaden družinski oče in mož, ob rednem štirideseturnem tedenskem delavniku, z veliko 
volje in odrekanja pripravi tako dobro, da se enakovredno bori s profesionalci tega športa. 
Prepričan sem, da bom z malo sreče (beri: zdravja) naslednje leto preskočil še kakšno 
stopničko in o zmagah na največjih dirkah bodo takrat odločali prijateljski dvoboji med 
Juretom in mano. Zmaga pa naj najboljši!  


