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Modder, midges en lekkende schoenen

Zes dagen langs de noord-west kust van Schotland

Na dat we elkaar waren tegengekomen op het forum (zowel Beton als ik spelen in een band, en onze

bands hadden al enkele keren samen opgetreden, we waren dus geen onbekenden voor elkaar),

vroeg Beton of ik geen zin had mee naar Schotland te gaan op het einde van de zomer. Aangezien

ook al plannen had in deze richting moest ik niet lang nadenken over dit voorstel. Zonder al te veel

routes of voorbereiding boekten we een vlucht naar Schotland. Hoe we deze 9 dagen zouden vullen

zouden we wel zien. Gelukkig hadden we de verslagen van Ivo’s Soppen langs de cape trilogie als

inspiratie. Aangezien we niet veel tijd hadden om veel te plannen (Beton zat tot twee dagen voor

ons vertrek in Italië) besloten we het tweede deel van Ivo’s tocht te kopiëren, waarbij we het

laatste deel doorheen het Inverpolly National Reserve zouden laten vallen. Vertrekpunt:

Strathcarron, bestemming: Ullapool. 

Bij deze wil ik Ivo nogmaals bedanken voor het uitlenen van zijn kaarten en documentatie.

Verslag van B M, 19 januari 2009.

Dag 0: Antown – Strathcarron

Na een pijnlijk korte nacht (als student ga ik natuurlijk laat slapen, met als gevolg dat om 5 uur opstaan niet
samengaat met mijn bioklok, 3 uur slaap is echt te weinig) staan we rond 8.30 uur op de luchthaven van Charleroi.
De douane is bijzonder geïnteresseerd in mijn toerbrood. Ik had het nochtans verpakt in plastik, aangezien
zilverpapier er nog veel verdachter uitziet. Think again, Betons in zilverpapier verpakte brood mag gewoon door de
scanner, ik moet mijn handbagage uitladen.
Rond de middag staan we in het station van Prestwick, waar we Dieter van Hiking.be en zijn kompaan tegenkomen,
die een ietwat gelijklopende route lopen. 
Op de trein van Prestwick naar Glasgow komen we voor een eerste pijnlijke verrassing te staan. Na veel geknoei met
de routeplanner hadden we thuis berekend dat de treinrit ons heen 21 pond zou kosten, en de terugreis, die deels
met de bus zou verlopen, zo’n 28 pond. Niet goedkoop, maar best redelijk. Groot was onze verbazing dan ook toen
de (overigens zeer vriendelijke) treinconducteur ons elk om 42 pond vroeg. We dachten misschien dat hij onze
korting vergeten was, maar dat bleek niet zo te zijn. Zonder korting is het dik 80 pond om tot in Strathcarron te
geraken. Schandalig veel voor al bij al zo’n 300 km spoor in een trein die niet veel confortabeler is dan een van de
NMBS. Meteen werd ons budget een bron van zorgen, aangezien dit voorzien was op in totaal 50 pond
transportkosten, en niet op 100 pond.
Van de rest van de tocht naar Strathcarron onthouden we vooral het gesprek met een sympathieke Schot op het
George Square die ons vertelde dat we ‘totally and utterly amazed’ zullen zijn door de Highlands…’if the weather
holds up’. Hij bleek verbazend goed op de hoogte te zijn van onze politieke situatie (nog steeds geen regering),
onze voetbalploeg (nog steeds geen resultaten) en onze nationale producten (nog steeds het obligate gezever over
Dutroux).
De rest van de reis via Perth en Inverness was aan de saaie (en warme) kant, het weer zorgde ervoor dat we weinig
te zien kregen van het steeds bergachtiger wordende landschap. Tot zover dus het weer dus dat zich aan het
‘upholden’ was.
Ook opmerkelijk: voor een halve liter Coleman Fuel betaalden we in het winkeltje naast het station van Glasgow 5
pond voor een halve liter, terwijl je bij ons 4 euro betaalt voor een liter. Afgezopen of standaardprijzen in
Schotland, wie kan het ons zeggen?
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Tegen 20 uur waren we dan eindelijk in Strathcarron. Het weer was wisselvallig, lichtjes regenachtig. Een plaatsje
dat we op de kaart uitgekozen hadden bleek onbereikbaar vanwege privé bezit en was afgezet met een hek.
Misschien dat we beter gevraagd hadden aan de eigenaar of we niet op zijn veld mochten staan, maar op dat
moment besloten we verder te zoeken. Na drie kwartier hadden we dan eindelijk een plekje gevonden, in een veld
naast de A890. Het was alles behalve droog, laat staan vlak, maar het was ondertussen donker en veel verder
zoeken had weinig zin. Na de eerste vriesdroogmaaltijd van de week en een warm onthaal door de midges (die
alleen mij staken, Beton vielen ze alleen maar lastig zonder te bijten, iets wat ook zou gelden voor ander
bloedzuigend gespuis) was het tijd om onder te wol te kruipen.

Dag 1: Strathcarron – Ling Hut

Na een voor mij weinig verkwikkende nacht (te kort, te bultig) staan we op in de regen, en zien we ons genoodzaakt
onze rugzakken in te pakken in de miezel. Dat slaaptekort dat ik voor ons vertrek had opgelopen zou me de rest van
de week blijven achtervolgen. Door uiteenlopende omstandigheden slaap ik uiteindelijk slechts 2 of 3 nachten op 9
nachten echt goed, waardoor mijn recuperatie mank loopt, wat zich dan vertaalt in achterop lopen tijdens de dag,
etc.

Na nog dik een uur asfalt stappen, trekken we dan eindelijk de echte Highlands in. Hier komen we Dieters kompaan
tegen. Benieuwd waar zij geslapen hebben. Beton neemt meteen het voortouw, en zo zou het de rest van de tocht
zijn, Beton die als eerste loopt en ik die een halve minuut achter kom…
Op weg naar Bealach Ban komen we de Fionnaraich bothy tegen. We hebben enorme spijt dat we hier niet hebben
geslapen vannacht. We vragen ons af hoe Ivo het gedaan heeft, vanaf het station is het nog wel 2.5 uur stappen naar
deze hut. Hadden wij hierheen gekomen waren we hier pas om 22.30 aangekomen. Aan de andere kant hadden we
dan veel tijd gewonnen omdat we dan geen tent hadden moeten op- en afbreken (en hadden we goed geslapen).

We vorderen erg traag hebben we de indruk. De 1 op 50 000 kaart zit er voor iets tussen, maar het terrein dat we
en toe af naast het pad moeten afleggen ( bv. omdat het pad door het Loch Coire Fionnaraich loopt ) is niet van de
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poes. We waren al heel de tijd aan het stijgen maar de klim naar Bealach Ban is een voorbeeld hoe men bergen
aanpakt in Schotland: in plaats van omslachtig omhoog te kronkelen gaat men voor de rechte lijn. Omhoog en
omlaag. 
Het weer is nog steeds wisselvallig: [aanloop naar een bui – bui – iets opklaringachtig – herhaal]. Tijdens die buien
blijkt dat mijn (toegegeven, erg goedkope) Decathlon poncho compleet waardeloos is als je hem draagt over een
rugzak van 80 liter. Weer een aankoop voor volgende keer.

Om op onze dagbestemming te geraken moeten we het pad even laten voor wat het is en over de berg heen om aan
de andere kant de aansluiting terug te vinden. We zitten wat in de knoei met de kaart (lees: we weten niet echt
waar we zitten), dus lopen we gewoon op kompas in de juiste richting. Echt veel opties hebben we niet.

Na tot mijn dij in een plas gezakt te zijn die er op het eerste zicht erg onschuldig uitzag en een koude lunch op de
pas gaan we verder richting vallei. Het landschap is schitterend, denken we, want de laaghangende wolken gunnen
ons maar af en toe een blik op de bergen die ons omringen. Ruig en ongerept is het hier zeker. Het glibberige
terrein maakt het ons niet gemakkelijk. Beiden gaan we meerdere malen bijna op ons gezicht. Na een tijdje op deze
manier afgedaald te hebben vinden we de aansluiting met het pad. Vanaf nu gaat er veel beter vooruit. We hebben
het beide gehad voor vandaag en besluiten naar de Ling hut te gaan, niet ver van de A896. Helaas is deze hut die
eigendom is van de Scottish Mountaineering Club gesloten. Wel hebben ze een bijzonder mooi grasveldje rondom hun
hut liggen, en hier zetten we dan ook onze tent op.

Vandaag bleek al dat Betons schoenen alles behalve waterdicht zijn, en ook ik word nu geconfronteerd met de
eerste materiaalpech: de grootste stok van mijn Lightwave tentje breekt doormidden terwijl enkel de binnentent al
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

rechtstond. Gelukkig doet het herstellingsstuk zijn werk, maar ik heb er maar een en ik moet er niet aan denken
wat er zou gebeuren als een tweede stok zou breken. Met tweeën in Betons Hellsport Ringstind en mijn kapotte tent
gebruiken als shelter voor de rugzakken?
Ik ben in elk geval mijn vertrouwen in mijn tent kwijt, wat slecht uitkomt omdat het tijdens de nacht die volgt erg
hard waait, en ik schrik heb dat een harde windstoot mijn tent de helemaal gaat mollen. Daarom besteed ik een
deel van de nacht aan het ondersteunen van de gebroken stok terwijk de wind inbeukt op onze tenten. Een lange of
goede nachtrust is mij voor de derde nacht op rij niet gegund.

Dag 2: Ling Hut– Letterewe

Aangezien we de vorige dag Ivo’s eerste etappe niet volledig hebben afgewerkt (‘respect voor den Ivo!’ wordt een
van onze vaste kreten die week) , liften we een stuk tot aan Kilnochewe. We hebben geluk, de eerste auto die
langskomt stopt meteen. De vrouwelijke chauffeur heeft deze weg nog gedaan, aangezien ze ergens in de 50 mph
over het baantje scheurt. De brandlucht die in de auto hing zou wel eens op verbrande remschijven kunnen wijzen,
maar dat realiseren we ons pas nadat we zijn uitgestapt.

Vanuit Killnochewe volgen we de vallei in noord-westelijke richting. Na een saai stuk door hoge varens raken we het
pad kwijt waardoor we een aantal keer een stroompje door moeten. Geen goeie zaak voor Betons geteisterde
voeten. Eenmaal langs het meer is het pad goed te volgen, wat niet wil zeggen dat het niet soppen en ploeteren
geblazen is en ik kom eens te meer tot aan mijn knieën in de modder te staan. Het weer is niet veel beter dan
gisteren, wisselvallig en winderig. Hierdoor is het heel de tijd twijfelen tussen poncho aan of poncho uit, en in mijn
geval is dat steeds een hoop gepruts.

Het pad duikt de bossen in en tot aan Letterewe zouden we het om te haverklap kwijtraken. Het maakt het er
allemaal een stuk zwaarder op. Tegen 16 uur komen we aan in Letterewe, waar we niet bepaald met open armen
ontvangen worden. Blijkbaar is het gehuchtje de verblijfplaats van een groep engelse jagers, die zich op ware
imperiale wijze het gebied hebben eigen gemaakt. Er staat zelfs een helicopter in de tuin van een van de huizen. De
Engelsman die instond voor de organisatie van de jachttochten vertelt ons dat in dit gebied de jacht reeds begonnen
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was (rond Strathcarron begon de jacht pas op 1 september), wat betekent dat de bothy naast Fionn Loch waar we
heen wilden voorbehouden was aan de jagers, én dat, moesten we deze zelfverklaarde natuurliefhebbers
tegengekomen, zij ons konden verplichten een bepaalde richting uit gaan. Geen goed nieuws dus. Volgens de
organisator konden we nog wel een paar uur doordrukken en kamperen in Poolewe. Misschien dat hij dacht dat we
een 1/25000 kaart vasthadden, maar zijn advies hield in elk geval weinig steek, aangezien we de volgende dag 7 uur
nodig zouden hebben om tot in Poolewe te stappen. 
Na rond het dorp heen gegaan te zijn (want erdoor was natuurlijk uitgesloten, dankuwel jagers) besloten we onze
tent op te zetten iets voorbij het gehucht, op een breed graspad. In Ivo zijn verslag hadden we gelezen dat zijn
bivakplek iets verder naar het meer toe vergeven was van de teken. De midges zijn hier in elk geval verschrikkelijk,
en we zien ons genoodzaakt ons gezicht af te schermen met sjawls en bivakmutsen. Deet en alle andere middeltjes
werken in het beste geval een halfuur, waarbij de midges de eerste minuten daadwerkelijk sterven wanneer ze in
een plas Deet landen, daarna lijken zich aan te passen en trekken ze zich niets meer van het gif aan. Met de teken
leek het nog wel mee te vallen, ondanks met de handen regelmatig in het gras te zitten, had ik nog niet prijs. Ook
kwamen er geen jagers meer langs (zoals de Engelsman verteld had) en tegen 21 uur kruipen we onze tent in.

Tijdens mijn teeknazicht-routine kom ik er achter dat ik er gruwelijk naast zat toen ik dacht dat het hier qua teken
wel meeviel…Ik ontdek in totaal 13 teken die zich reeds hebben vastgebeten op mijn onder- en bovenbenen,
lendenen en buik. Daarnaast tref ik er nog plusminus 10 andere aan die op mij rondwandelen (en misschien wel in
mijn slaapzak) maar nog niet gebeten hebben. Ik schrijf alle plaatsen waar er een zit op in mijn dagboek, niet
overbodig aangezien ik regelmatig nieuwe teken vind terwijl ik op het punt sta er een andere te verwijderen.
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen (hemd in broek, broek in kousen en hemd afgebonden met rekkertjes) hebben ze
toch te pakken gekregen toen ik in de varens mijn boodschap ging doen. 
Na 3.5 uur zit denk ik dat ik ze allemaal weggehaald heb en probeer ik de resterende 6 uur van de nacht te slapen.
De constante aanwezigheid van deze verschrikkelijke insekten begint mentaal door te wegen op mijn beleving van
deze tocht. Ik ga in elk geval een bloedtest laten doen als ik terugben.

Dag 3: Letterewe – Poolewe.

Het eerste dat ik ’s ochtends doe is Beton mijn rug laten nakijken. Gelukkig vind hij geen nieuwe teken. Op een of
andere manier is hij er in geslaagd geen enkele teek te hebben, ondanks heel de avond op blote voeten rondgelopen
te hebben.

Vandaag trekken we de heuvel op naar het oosten, om daarna via Strathan Buidhe noordwaarts door de vallei naar
Poolewe te lopen. Normaal gezien waren we de heuvel overgestoken richting de bothy naast Fionn Loch maar
vanwege de jacht moeten we onze plannen helemaal omgooien. Vanuit Poolewe zullen we via Ullapool naar het
Poly-Invern National Reserve liften, om daar nog enkele dagen rond te trekken, en hopelijk te slapen in een bothy.

De klim komt hard aan zo vroeg op de ochtend (toch bijna 250 meter stijgen), maar eenmaal op de berg is het
zwaarste voorbij en kunnen we genieten van het geweldige uitzicht en de dramatische luchten. De wolken trekken
meer open dan de voorbije dagen en het zonlicht doet het landschap helemaal van kleur en karakter veranderen.



Het is leuk wandelen over een van de beste paden van heel de tocht, geen modder en veen maar grind en stenen!
Wat een luxe! Via Loch Kernsary rond 16 uur in Poolewe terecht, een dorpje aan de kust met een paar winkeltjes. 

Daar slaan we op de camping onze tenten op, weliswaar naast de hoofdweg, maar we zijn al lang tevreden met het
vlakke gras en de warme douches. Er duiken nog verschillende teken op, ongetwijfeld meegelift in mijn tent, en ook
tijdens het douchen moet ik m’n tangetje nog eens bovenhalen.

Ik lig nog een tijdje wakker omdat een schots koppel nogal luid tv speelt in hun camper en dan ook nog eens ’s
nachts inpakt voor de volgende ochtend. Tijdens die nacht word ik ook verschillende keren wakker van een
plaatselijke ‘johnny’ die, zoals alle johnny’s, niets leuker vindt dan keihard optrekken zodat iedereen het gehoord
heeft. Ze zijn echt overal hetzelfde.

Dag 4: Poolewe – Ullapool – Suileag Bothy

Na een relaxt vertrek gaan we te voet via de A832 richting Ullapool, en proberen we een lift vast te krijgen. De
eerste auto kan ons maar een klein stukje meenemen, maar alle beetjes helpen, dus rammen we met plezier onze
uitrusting en onszelf in het kleine auto’tje van de jonge kerels die ons een lift geven. Niet zo heel veel later staan
we terug langs de weg. Er is niet zoveel verkeer, maar gelukkig komen we een Welshman genaamd Jamie tegen, die
ons helemaal naar Ullapool kan brengen (en zelfs onze rugzakken inlaadt). In feite kunnen we nog verder meerijden
(hij gaat helemaal naar de noordkust) maar in Ullapool moeten we informatie zien te vinden over welke bothies er
in het national reserve open zijn. Onze chauffeur trekt heel Schotland rond om bergen op te ‘scrambelen’ en is
rugbyfan. Genoeg stof tot conversatie quoi. Na enkele keren gestopt te zijn om foto’s te nemen van het
spectaculaire landschap staan we in de late voormiddag in Ullapool. Daar kopen we thee en suiker en vernemen we
dat de bothy waar we heen willen open is.

Daarna liften we voort richting Lochinver. Net voorbij Elphin zijn we van plan uit te stappen om daarna vanuit het
oosten het reserve binnen te trekken. We worden snel meegenomen, maar we mogen van geluk spreken dat dit
verslag nog geschreven kan worden. Op het moment dat ons busje (waarin wij in de laadruimte zitten, zonder gordel
natuurlijk) boven komt op een helling, komt uit de andere richting van achter de bocht een zware vrachtwagen
aangedenderd…op het verkeerde rijvak! Wat er juist gebeurd is weet ik niet, ik weet alleen dat Beton en ik
plotseling tegen de zetels vooraan plakken. Of de camionchauffeur in de war was of gewoon zijn bocht wilde nemen,
geen idee. De reactie van onze chauffeur liegt er niet om: ‘fookin’ hell, if I weren’t in such a hurry I’d chase him
and kick his fookin’ head in!’. We hebben echt geluk gehad, maar om onze bestuurder opnieuw te citeren: ‘bettah
bruised than dead ey?’. Inderdaad, maar toch niet voor herhaling vatbaar.



Nadat ik letterlijk uit de wagen ben gevallen, gaan we op pad richting bothy. Het pad is naar gewoonte erg lastig,
en het valt meteen op dat de midges hier ‘in full force’ aanwezig zijn. Veel stilstaan is er niet bij, hoewel Suílven
voor prachtige vergezichten zorgt. Na een tijdje het meer gevolgd te hebben, lijkt het pad ineens op te lossen. We
moeten in elk geval de heuvel aan onze rechterkant over. De beklimming is erg zwaar, omdat er geen pad is en
omdat het terrein bijzonder zwaar is: graspollen met daartussen putten, plassen, onzichtbare grachten, etc. Zelfs
droge stukken lijken je stappen te absorberen en de energie uit je benen weg te zuigen. Ik loop stukken zonder
stokken omdat het teveel moeite is elke keer de punt uit de zomp te sleuren. Aan de heuvel lijkt geen einde te
komen, elke keer we denken boven te zijn, is er nog een stuk waar we over moeten. Vraag me niet wat er gaande
is maar ik ben zwaar in het rood aan gaan. Na dik een uur en half klimmen staan we dan eindelijk boven op Meall
Na Braclaich, waar we een schitterend zicht hebben op de Suílven en de Canisp. We eten onze lunch op op de top
van de Meall. Het Schotse weer laat zich weer van zijn beste kant zien: uit het westen komen wolken aandrijven, en
net als ik een panorama foto wil maken hult Suílven zich volledig in de wolken. Als ik tien minuten later
terugwandel naar de rugzakken, kwaad op mezelf omdat ik een mooie foto misloop, zijn de wolken verdwenen…
zucht.

Het is nog even off-track wandelen maar daarna vinden we het pad terug en dalen we af richting Loch na Gainimh
De Suilven blijkt een helemaal andere vorm te hebben dan we dachten, hoewel een beklimming ervan toch geen
lachertje lijkt. Naast het Loch zijn de midges afschuwelijk. Vanaf hier is het niet zo heel ver meer en rond half vijf
stappen we de Suilven Bothy binnen. We zijn de enige bezoekers. De hut bestaat uit twee ruimtes, waarvan we
degene met de houten vloer inpalmen als slaapplaats. Vorige bezoekers (en dat zijn er heel wat zo blijkt uit het
logboek) hebben aanzienlijke hoeveelheden suiker, koffie, thee en kaarsjes achtergelaten. Na onze avondmaaltijd
doen we ons nog tegoed aan het laatste restje whisky dat in de bothy te vinden is. 
Het staat ondertussen al vast dat we Suilven gaan beklimmen…de vraag is echter hoe! Er staat geen route op de
kaart. Anderzijds staat het logboek vol met aantekeningen van families met 9-jarigen die naar de top zijn geweest,
mensen die boven ontbeten hebben, bejaarden die hun 75-ste verjaardag gevierd hebben op de top…er moet dus
een route zijn en erg moeilijk kan ze niet zijn. Ondanks die meer dan 20 jaar logboeken die we doornemen staat er
nergens een concrete aanwijzing over hoe je boven geraakt. Onze enige aanwijzing is een steenhoop die we op weg
naar de bothy zijn tegengekomen. Morgen gaan we daar dus terug heen en vandaar zien we wel.
Op onze houten bedden maken we het ons confortabel en genieten we van een uitgebreide nachtrust.

Dag 5: Suilven Bothy – Suilven – Suilven Bothy

De eerste blik uit de deur leert ons dat we nog steeds in Schotland zitten: als we de dag ervoor niet langs Suilven
waren gewandeld, hadden we niet geweten dat de berg er ook daadwerkelijk staat. Het zicht is op zijn minst
belabberd te noemen. We kunnen enkel hopen dat het in de loop van de dag betert en tegen halftien zijn we met
niets meer dan wat eten, drinken, EHBO gerief en een jas op weg. We vorderen goed en al vrij snel staan we terug
aan de steenhoop waar we vorige dag gepasseerd zijn. Vandaar trekken we richting de voet van de berg, waarbij we
ons vooral oriënteren op de voetafdrukken van andere wandelaars. Ik herken de typische afdruk van rubber laarzen,
sommige zijn zelfs kindermaten, we zitten dus op het juiste pad.

Via een modderig en bij momenten erg steil pad komen we aan bij de meertjes aan de voet van de berg. Nog
steeds is het zich zo goed als nul. Ik vraag me af hoe we de berg nu eigenlijk gaan beklimmen. Ik zie geen logische
route buiten recht omhoog, maar is dat wel haalbaar? Ja hoor, Schotse stijl, geen gezever, recht omhoog naar het
zadel tussen de twee toppen van de Suilven. Het is stevig klauterwerk bij momenten, en de vraag stelt zich vooral
hoe we hier terug veilig naar beneden gaan geraken. De klim is niet erg lang en na amper drie kwartier staan we op
het zadel. Ook tijdens het klimmen bevinden we ons nog steeds in de wolken, waardoor je bij momenten noch de
voet noch de top van de berg kan zien.



Vanuit het zadel kan je naar links of naar rechts. Wij besluiten naar rechts te gaan aangezien die route er
gemakkelijker uitziet en het met het natte weer toch oppassen is geblazen voor schuivers. We gaan voort tot op de
zgn. tweede ‘butress’ en besluiten daar halt te houden. Het volgende stuk ziet er nogal gevaarlijk uit in de mist en
de regen en aangezien we toch niets zien lijkt voortgaan weinig zin te hebben. Gedurende drie kwartier staan we
daar, nemen foto’s van de mist en vervloeken we het Schotse weer. Maar dan, na lang wachten, trekken de wolken
vanuit het noorden open en krijgen we een bij momenten volledig helder zicht op het landschap ten westen van de
top. We zijn allebei zwaar onder de indruk. Ik geloof niet in hogere wezens maar wat we te zien krijgen grenst aan
het bovennatuurlijke. Alsof een oude keltische god de bergen en meren aan onze voeten daar zo gelegd had.
Wondermooi en zonder twijfel (toen al) hét hoogtepunt van onze tocht. De voorbijdrijvende wolken geven het
geheel een extra mystieke aanblik. Er was geen zon om het donkergroen van de heuvels en moerassen in vuur en
vlam te zetten, maar het slechte weer maakte ook dat wij de enigen op de berg waren. In het toeristische seizoen
waarschijnlijk een zeldzaamheid. Na amper een kwartier was het afgelopen met de opklaringen en trok alles terug
toe.

Met knikkende knieën beginnen we aan de afdaling die ons alles behalve vanzelfsprekend leek. Alles is spekglad,
modderig en we moeten uitkijken geen stenen los te trappen. We laten voldoende afstand tussen ons beide en
spreken een fluitsignaal af voor in het geval we elkaar kwijt spelen in de dichte mist. 
Net zoals de beklimming gemakkelijker was dan ze eruit zag, is ook de afdaling minder zwaar dan verwacht. Met de
nodige concentratie en één hand op de rotsen komen we nergens in de problemen. Het miezelt/regenwaait nog
steeds en dat blijft zo tot lang nadat we via de zelfde weg terug de hut bereiken. We zijn nog steeds de enigen. 
Nature calls voor ondertekende met dat probleem dat het buiten 1) nog steeds regent en hard waait en 2)
ongetwijfeld vergeven is van de teken. Om aan de vieze parasieten te ontkomen ga ik met de spade in de hand op
zoek naar een plekje met zo weinig mogelijk vegetatie. De keuze valt op een miniheuveltje een eindje boven de
hut, dat met z’n rotsig karakter een prima gelegenheid maakt. Met afstand het meest natte, verwaaide en
onconfortabelste openlucht toilet van Noord-West Schotland, maar wat een uitzicht!
Die avond genieten we opnieuw van de relatieve luxe in de hut en schrijf ik een epistel van 2 bladzijden in het
logboek, met daarin een uitgebreide routebeschrijving naar de top van Suilven, waarschijnlijk de eerste.

Dag 6: Suilven Bothy – Inverness camping

Zon! De zon! De eerste keer in bijna een week dat de zon schijnt! Net als we terug huiswaarts keren…We laten wat
suiker en thee achter in de hut, en vertrekken naar het noorden. Daar gaan we vanop de A837 een lift naar Ullapool
te pakken proberen te krijgen en vervolgens verder liften naar Inverness.



Het goeie weer geeft de Highlands een veel vriendelijkere aanblik en mijn camera klikt er dan ook op los. Ten
oosten van ons krijgen we een mooi zicht op de Ben Mór Coigach terwijl ook Suilven er prachtig uitziet in het
ochtendlicht.

Tijdens dat laatste stuk wandelen voel ik plots een koude natte sensatie in mijn rechterschoen, ter hoogte van de
enkel. Ik had niet verwacht dat de goretex het jaren zou uithouden, maar dat ze al zou sneuvelen na amper 40
stapdagen? Ook de rubber stootrand laat aan beide kanten los…En dat voor 220 euro? Ze gaan nog van mij horen bij
Lowa…

Er komen héél weinig auto’s langs, maar we worden uiteindelijk dan toch meegenomen door een upperclass Engels
koppel die hier een ‘cottage’ hebben. Laat dit nu net het soort Engelsen zijn waar de Schotten sch*** aan hebben,
maar goed, ze geven ons een lift dus we mogen niet klagen. De man is geoloog en tijdens de rit krijgen we dan ook
de nodige technische uitleg over de gebergtes hier. De lucht die ’s morgens nog onschots blauw was geweest
betrekt, en als we eenmaal veilig in Ullapool aangekomen zijn begint het te regenen. Wat begon als wat lichte
druppels slaat al gauw om in een gigantische plensbui. We eten onze lunch onder het afdak van de lokale Tesco en
we zoeken en vinden een winkel waar ze Whisky verkopen. Je kan toch niet terugkomen uit de Highlands zonder een
fles Scotch? Toch?

Ondertussen regent het nog steeds dat het giet en we vragen ons af wie er in godsnaam in dit hondenweer twee
natte, modderige en onfris ruikende lifters met gigantische rugzakken wil meenemen. Onder de luifel van een
tankstation maken we een bordje met daarop Inverness en vatten post iets verderop. De ene houdt het bordje
omhoog, de andere maakt een afdakje met zijn poncho om het droog te houden. Aanvankelijk hebben we weinig
succes maar na 20 minuten stopt er een auto. Een BMW dan nog wel, een rood sportmodel! Waar bij ons BMW
bestuurders meestal synoniem staat voor ‘een soort apart’ treffen we hier een enorm vriendelijke man aan die ons
helemaal naar Inverness kan brengen.
Onderweg proberen we de belgische situatie zo goed mogelijk uit te leggen (heel het idee van een onafhankelijk
Vlaanderen wordt ook met enige belangstelling in Schotland gevolgd) en hebben we het eveneens over de Schotse
taalsituatie (de tweetalige borden, scholen, …). Wat parallel loopt is dat in beide gevallen een kleine harde groep
druk zet op de overheid terwijl het de rest van de bevolking eigenlijk weinig kan schelen.
Interessant is ook om te horen hoe onze chauffeur denkt over hoe Inverness veranderd is de laatste decennia. Hij
lijkt niet zo blij te zijn met de tientallen nationaliteiten die nu in de stad wonen. Ik zwijg maar over Antwerpen en
de 170 verschillende nationaliteiten die daar wonen.

De man kent beide campings die we op het oog hebben en gaat zelfs zover dat hij ons aan de poort wil afzetten.
Nadat bleek dat de eerste camping ‘caravans only’ is, worden we rond 16 uur voor de ingang van de tweede camping
afgezet. Wat een luxe!



De camping stelt niet zoveel voor, een typisch ‘camping municipal’ met veel trekkers op doortocht (Hillebergs zijn
populair), maar er zijn douches, het is vlak en vrij goedkoop. We proberen alles zo goed en zo kwaad als het gaat te
laten drogen en gaan vroeg slapen.
Morgen proberen we tot in Glasgow te liften.

Dag 7: Inverness-Edinburgh-Prestwick

Van onze chauffeur hebben we aanwijzingen gekregen waar we best kunnen staan en rond 10 uur staan we met twee
nieuwe bordjes naast de A9 richting zuiden.
Al snel wordt duidelijk dat we terug in de bewoonde wereld met ditto mentaliteit beland zijn.
In het beste geval doen mensen teken dat ze naar Aberdeen moeten of ze vol zitten, in het slechtste geval zijn het
grapjassen die vertragen op de stopstrook waar we naast staan en daarna met veel plezier terug optrekken.
Daartussen zit nog een hoop andere non verbale communicatie waarvan geclaxonneer, geroep en de middelvinger of
het engelse equivalent (twee vingers) de populairste zijn. Iemand wil één van ons twee meenemen naar Perth, wat
helaas geen optie is.

Al die gezondheidsvoordelen die we in de Highlands hadden gedaan door zuivere lucht in te ademen doen we nu op
enkele uren tijd teniet. Onze bordjes gaan regelmatig bijna waaien door de slipstream van de voorbij razende
vrachtwagens. We proberen dansjes, lachen, zijn blij, maar niets helpt. ’s Middags eet ik mijn laatste stuk toerbrood
op. Het smaakt niet echt.
We beginnen stilaan de moed te verliezen, en de frustratie begint toe te nemen bij ondertekende. Beton maant me
aan tot kalmte want, zo redeneert hij, als chauffeurs die naar Inverness rijden zien dat we ook het zwijn uithangen
is de kans groot dat ze op hun terugweg naar het zuiden ons zeker niet zullen meenemen. Ik geloof er niet veel
van..

Nog een paar uur later blijkt dat hij gelijk had. Eindelijk stopt er iemand, die naar Edinburgh moet, vanwaar we de
trein naar Glasgow kunnen nemen. Hij had ons zien staan ’s ochtends en tegen zichzelf gezegd dat als we er ’s
middags nog stonden hij ons zou meenemen.

Op de weg naar het zuiden zien we onze eerste kudde herten op een heuveltop, en jammer genoeg ook een groep
jagers die op weg is hun ‘fish in a barrel’ neer te leggen. Triestig.
Het zet onze chauffeur in gang om de minder frisse praktijken van de Engelsen in de Highlands uit de doeken te
doen. Volgens hem werden op het einde van de negentiende eeuw hele dorpen voor het minste naar Australië
gedeporteerd, wat de sowiezo al zure relatie tussen de Engelsen en de Schotten er niet bepaald op verbeterde.
Hijzelf heeft ook al een en ander meegemaakt, maar ik val in slaap in de warme auto, zodat het vooral aan Beton
was de conversatie gaande te houden. Na enkele uren worden we afgezet in het centrum van Edinburgh op
wandelafstand van het station. Onze chauffeur had zelfs zijn dochter gebeld om te informeren naar de prijzen van
de treinkaartjes tussen Edinburgh en Glasgow.

En die zijn hoog, een enkeltje naar Glasgow kost nog steeds een dikke 8 pond. Onlangs leerde ik dat de prijzen in



Engeland fluctueren volgens het aantal reizigers, hoe drukker, hoe duurder het kaartje. Ik weet niet of dit ook
opgaat in Schotland, maar het zou me niet verbazen. Plannen en op voorhand kaartjes kopen is dus de boodschap. Ik
geef nog 3 pond uit aan een broodje waar 20 pence aan ingrediënten op zaten (wat nog zwaar op mijn maag zou
liggen trouwens) en we begeven ons op een volgeladen yuppie-trein.
Na in Glasgow nog wat inkopen gedaan te hebben, stappen we op de trein naar Prestwick. In het toilet verwijder ik
de (hopelijk) laatste teek van deze week (ik schat dat dit nummer 20 was, ik ben ergens rond 15 de tel
kwijtgeraakt) en tegen de avond staan we in de luchthaven.

Volgens sommigen die ons hier voorgegaan zijn, kan je in Prestwick wel ergens in een rustig hoekje gaan liggen in je
slaapzak, als je het maar vriendelijk vraagt. Misschien waren we niet vriendelijk genoeg, of heeft de luchthaven z’n
beleid aangepast, maar een rustig plekje kregen we niet. Het enige dat toegestaan was, was de nacht doorbrengen
op de stoeltjes in de inkomsthal. Daarbij kwam nog eens bij dat ze tussen 12 uur ’s nachts en halféén de hal gingen
kuisen, zodat we gedurende een halfuur moesten verkassen. We overwegen om buiten te bivakkeren of een tentje op
te zetten, maar besluiten toch maar binnen te blijven.
Met mijn tent en poncho als hoofdkussen lukt het toch om wat te slapen, zij het in stukjes van een uur en half.
Regelmatig worden we wakker gamaakt door aankomende vluchten, voorbijrollende karretjes of te luide Schotten die
het duidelijk over ons hebben als ze roepen ‘oy look, they’re not sleepin’, they’re just passed out!’. Het pijnlijkste
van al is waarschijnlijk weer eens wakker worden, denken dat de zon op je gezicht schijnt om dan je ogen te
openen en te concluderen dat je recht in een tl-buis of lichtreclame kijkt.

We zijn dan ook wat blij dat het ochtend is. Beton geeft z’n laatste ponden uit bij Starbucks en kort daarna kunnen
we inchecken. Opnieuw mag ik mijn handbagage leegmaken: de douanierster is geïnteresseerd in mijn ‘survival
doosje’ waarin allerlei dingen zoals vishaakjes, visdraad, een vergrootglas, naalden, veiligheidsspelden, etc zitten.
Gelukkig had ik mijn stanleymesjes in mijn rugzak gestoken. Na me nog eens wantrouwig te hebben aangekeken
besluit ze dat ik toch geen moslimterrorist ben en mag ik doorwandelen.
Een paar uur later staan we terug in België en na nog een paar farcen met Ryanair (o.a. een peperdure pendelbus
naar Brussel) kunnen we dan eindelijk richting Antwerpen.

Conclusie
Deze tocht is een absolute aanrader. De Highlands zijn ruig, hard en ongastvrij maar wondermooi.

Wees voorbereid op modder, regen, wind, iets tussen regen en wind, midges (zo’n netje is absoluut

geen luxe) en neem zeker ook je tekentang mee.

Bivakkeren is geen probleem maar overweeg zeker ook om gebruik te maken van de bothies die een

stuk beter onderhouden zijn dan de onbemande hutten die je bv. In de Franse Alpen tegenkomt.

Schotland is duur! Probeer zeker je treintickets op voorhand te kopen, want zelf met de mooie 50%

korting van Ryanair blijft reizen met de trein erg kostelijk.

Daartegenover staat dat de mensen in de Highlands bijzonder vriendelijk en gastvrij zijn. Liften in de

ruigere stukken van het land is helemaal geen probleem. In het zuiden van het land heerst dan weer

een meer grootstedelijke mentaliteit.

Met Ryanair naar Prestwick. Vandaar de trein over Glasgow en Perth naar Inverness. Daar overstappen op de trein naar Kyle
of Lochalsh en afstappen in Strathcarron.

Op de terugweg zijn we van Ullapool naar Edinburgh gelift (in 2 dagen) en vandaar hebben we de trein naar Glasgow en
Prestwick genomen.

Reacties

B M op 21 januari 2009 om 11:55

De foto’s in de zijbalk zijn onderweg 

scabiosa op 21 januari 2009 om 14:17

ziet er een schoon tochtje uit!!

en kijk es, nog mensen die wat muziek spelen!! 
codasync klinkt helemaal niet slecht, integendeel: lekker zelfs!!

de groeten, e

beton op 21 januari 2009 om 23:44

‘t zal nog is ni, .. codasync is de retestrakheid zelve!

merci voor ‘t verslag bruno, .. ik vond het een geweldige trip, en hoe langer het geleden is, hoe meer
zin ik heb om er terug heen te trekken (de mindere momenten worden snel vergeten, en de toppers
vergeet ik volgens mij nooit)

Ivo op 22 januari 2009 om 19:40

Mogelijk geeft 
http://www.moneysavingexpert.com/travel/cheap-train-tickets nog wat tips om te besparen op de
reiskosten. De tec bus vanaf de luchthaven naar charleroi is beduidend goedkoper dan de shuttel. 
Levendige beschrijvingen van de situatie ter plaatse. Ik moet dringend beginnen plannen om de
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muggen nog voor te zijn.

Misame op 12 maart 2010 om 20:50

He,

Leuk verhaal en mooie foto’s!

Ik ga in April naar Schotland (naar Lochinver) voor een werkvakantie. Ik wil misschien vanaf Ullapool
liften naar Lochinver (aangezien ik al met twee bussen een enorme reis heb gemaakt om uberhaupt in
Ullapool te komen), maar ik ben (niet opschepperig bedoeld) een prima uitziende, slanke meid met
lang blond haar, en weet niet of ik er verstandig aan doe om te gaan liften all by myself.

Zouden jullie het aan- of afraden? Jullie weten abit hoe de mensen in Schotland zich immers
gedragen.

Sorry voor de wellicht rare vraag, maar ik hoor ‘t graag!

VG,

Misame.

beton op 12 maart 2010 om 22:20

Sowieso blijft het altijd een risico met zich meedragen zolang je alleen op stap gaat, .. maar als ik
moet afgaan op de mensen die wij ontmoet hebben in het noorden van Schotland, denk ik dat er
weinig europese landen zijn waar je minder “gevaar” loopt.  Ik heb ook de indruk dat “hoe meer
afgelegen, hoe vriendelijker” een vrij accurate vuistregel schijnt te zijn ginder.

Uiteraard hebben we foto’s van jou nodig om een echte voorspelling te kunnen maken, hé ! ;p

B M op 12 maart 2010 om 22:55

In de echte Highlands zelf zijn de mensen zéér vriendelijk, vanaf je aan Inverness komt, wordt het
terug standaard.

Anderzijds denk dat ge als liftende vrouw alleen altijd een risico pakt, of dat in de highlands kleiner is
dan hier? Ik weet het niet echt, als mijn vriendin alleen zou gaan liften in de middle of nowhere in
Schotland zou ik niet gerust zijn in elk geval…

Misame op 13 maart 2010 om 1:11

@ Beton; Haha, foto bietser!

But if you’d like, dan wil ik wel een paar leuke foto’s van mijn trip in de Schottish (spel ik dat zo
goed?) Highlands sturen hoor!

Ik ben zelf ook niet zo’n voorstander van liften wanneer ik alleen ben nee.. maar het is of iets meer
risico en geld uitsparen, of iets weinig risico en extra geld uit moeten geven d: En ik houd van geld
besparen <3 maar niet van aangerand worden. HMM o: ‘K gaat er toch nog even over na denken,
thanks in ieder geval!

U bent aan het woord

Naam:

Email:

Locatie:

Website:

 Onthou mijn gegevens
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