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De Zwitser Urs Lötscher is paragliding piloot, instructeur, auteur
en succesvol wedstrijdpiloot. Met zijn optreden in de X-Alps in
2003, 2005 (tweede plaats) en 2007 verwierf hij groot respect en
bekendheid in de paragliding scene. Urs is een echte allrounder.
En al net zo veelzijdig is zijn nieuwe boek, Panorama. Is het een
gebiedsgids, fotoboek of avonturenverhaal?
Eigenzinnig en inspirerend
Urs weet altijd te verrassen. Uit zijn bijzondere routekeuze tijdens
zijn X-Alps optreden, zowel te voet als vliegend, bleek dat hij bovenal
graag zijn eigen weg gaat. Eigenzinnige artikelen van zijn hand worden graag gelezen in het Duitse tijdschrift Thermik. Tussen 1990 en
2000 schreef hij diverse gebiedsgidsen voor ruim 500 vlieggebieden
op Zwitserse bodem. Als het in al deze gebieden toch niet vliegbaar
was zat Urs op de fiets, getuige zijn Cross Country Bike Führer Zwitserland.
Het boek Panorama is met 450 pagina’s andere koek! Een boek van
formaat, en met twee kilogram aan papier geen vlieggids die je makkelijk mee neemt op reis. De luxe hardcover uitstraling en kwalitatief
hoge afwerking van deze uitgave doet ook meer denken aan een koffietafelboek. Een boek dat belooft te inspireren, schreeuwt en smeekt
om gepakt en doorgebladerd te worden op regenachtige dagen. En
zo sla ik op een regenachtige zondagochtend voor het eerst het boek
open…
Buiten de platgetreden stekken
De kaft verraadt al dat het boek vlieggebieden in Europa beschrijft.
Na het openslaan van het boek zien we op een kaart van ons continent welke 35 vlieggebieden aan bod komen. Meer dan alleen een
inhoudsopgave, want wordt hier meteen aangegeven wat het beste
seizoen is om het gebied te bezoeken en om wat voor karakter het
vlieggebied kent: Vooralpien, alpien, hoogalpien of soaring. Deze
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opbouw is erg handig om een vliegvakantie in te plannen. Opvallend maar
ook wel logisch, is dat de meeste van
de beschreven vlieggebieden zich in
de Alpen bevinden.
Zonder verrassingen zou dit geen
boek van Urs Lötscher zijn! Naast
de bekende vlieggebieden vinden
we veel vliegstekken die nog veel
minder platgetreden zijn. Zowel
“geheime”startplekken uit zijn
eigen Zwitserland, als exotische vlieggebieden op verschillende eilanden van de Azoren en
het groene noorden van Spanje, Asturië.
Sexy centerfolds
Niks saaie vlieggids met coördinaten, algebra en droge kost! Natuurlijk staat letterlijk alle benodigde informatie met kaartjes, coördinaten
en beschrijvingen uitvoerig vermeld, maar dan wel op een levendige manier. Echt levendig – zelfs avontuurlijk – wordt het boek als
plotseling een volledig verslag van een bivaktocht over de Pyreneeën
opduikt. Wat verderop wordt de Tour du Mont Blanc (een beroemde
populaire trektocht door drie landen rondom de hoogste berg van de
Alpen) van dag tot dag als hike & fly variant beschreven. Zelfs één van
mijn persoonlijke favorieten en niet eens zo ver van huis – de trektocht langs alle soarstekken van Normandië – is uitvoerig behandeld.
Beschrijvingen van hike & fly tochten en vlieggebieden welke nog in
de pioniersfase zijn, is uniek voor een gebiedsgids. Urs speelt hiermee
duidelijk in op de behoefte van de groeiende groep avontuurvliegers.
Oké, een prachtig boek om inspiratie op te doen, vakantieplannen
te maken en sterke bivakverhalen te lezen op regenachtige zondag.
Maar naast een gebiedsgids en verhalenboek is er nog een reden
waarom dit boek niet zo eenvoudig meer dicht is te slaan als het
gestopt is met regenen… De foto’s! Het is heel bewonderenswaardig,
dat alle beschreven gebieden zijn aangekleed met prachtig beeldmateriaal. Als een kers op de taart vinden we verspreid door het boek panoramabeelden, oogstrelend als centerfolds uit de PlayBoy, om boven
je bed aan de muur te prikken en te dromen over vluchten in Europa!
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