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Verslagen  >  Slapeloze nacht op de Balmhorn

Slapeloze nacht op de Balmhorn

en een Soulo testbivak

Altijd maar die poging tot oplichting aan de grens met dat wegenvignet, steeds die strenge vraag wat

kom jij hier doen, zolang je maar zegt in de bergen wandelen is ‘t goed, met al die dure blinkende

wagens word je eraan herinnerd hoe welstellend al die inwoners wel niet moeten zijn, constant

blokrijden op links het rechter rijvak vrijwel leeg, tijdens de spits schijnbaar langere files dan ooit

in België gezien, overal militaire voertuigen van het leger dat op Israël na het grootste aantal

militairen per inwoner ter wereld telt en dat dan met schietoefeningen en tankmanoevres moet

leren zandzakjes leggen en lawinepuin opruimen, nog altijd dienstplicht ocharme die jonge kerels,

het dichtste berghotelnetwerk boven 2000m ter wereld, geen weide zonder kudde bruinoogvlekkoe

goed beschermd met de hoogste melkproducteninvoertaks ter wereld, ontelbare overtoeristische

meren vaak omgeven door vier wouden en steden, geen drie bergen zonder tunnel, geen locomotief

die ergens op zijn traject in cirkels omhoog wordt gedreven, geen stad zonder internationale

sporthoofdzetel of bank met jodenoplichtingsgeschiedenis, geen dal zonder gondellift en skipiste,

geen wegencol zonder tol, geen tien bergpassen zonder hoogspanningleiding, geen straat zonder

viersterrenhotel, geen alpenhemel zonder contrails en geen stilte zonder straallawaai van een F/A-

18 Hornet die de alpenweiden bombardeert met zijn imaginaire AIM-9 Sidewinder raketten. Welkom

in de bondsstaat Zwitserland.

Ok, al ben ik misschien een beetje streng voor kaasbergland, bij elke uitstap naar Zwitserland moet

ik toch toegeven dat de confrontatie redelijk sterk is. Deze rustzoekende mens wil dan niet voor

niets die Alpenzomer vermeiden en wordt dan toch nog sterk gedreven tot het snel hoog invluchten

van die toeristisch ontvolkte herfstbergen, tenminste als het even niet weekend is. De Tour du

Wildstrubel in het westen van de Berner Alpen staat al even op mijn to do list genoteerd nadat ik

drie jaar eerder rond de nabij gelegen Wildhorn in de eerste winterseizoensneeuw eens heb rond

gekliefd. Voor iemand die graag droomt van het bivakkeren op hoge toppen is dit wel het uitgelezen

gebied. Vier toppen had ik daarvoor genoteerd, de Wildstrubel (3243m) zelf, Steghorn (3146m),

Rinderhorn (3448m), al is het erg smal op deze, en tot slot Balmhorn (3699m). Stuk voor stuk hoge

kalkstenen toppen waarvan nogal wat met een vlakke stenige top. Wie is dat trouwens ook al weer

die telkens in zijn boeken beweert dat de Monte Perdido in de Pyreneeën de hoogste kalkstenen top

van Europa is? Toch werd mijn plan gedwarsboomd enkele dagen voor vertrek. Een inval van slecht

weer zou al te veel sneeuw gaan brengen na het weekend. Ik stelde daarom mijn plan bij en liet de

Tour du Wildstrubel vallen om me dan maar louter te concentreren op een beklimming van de

Balmhorn en vermits ik een nieuwe tent uit te testen had zou een allereerste bivak in mijn Soulo op

de top van deze berg meteen een mooie inzegening zijn van zijn dienst.

Verslag van den dzjow, 11 november 2009.

Za 31 okt: Eggeschwand (1196m) – Balmhorn (3699m)

Afstand: 14.5km
Duur: 10u20
Klimmen: 2600m
Dalen: 100m

‘s Avonds kom ik in het donker aan in Kandersteg. Ik installeer me op de parking van
Eggeschwand (1197m) naast het dalstation van de gondellift naar de Sunnbüel. ‘s
Zomers zou het hier vaak een drukte zijn en zou de parking regelmatig stampvol
staan net als de zijkant van de weg. Nu staan er enkel een paar auto’s met
Zwitserse nummerplaat geparkeerd, eigendom van de militairen die dienst hebben in
de nabij gelegen kazerne. Ze lopen overal verspreid rond te niksen.

De volgende ochtend ben ik na een pannenkoekeneiontbijt op pad en klim over het
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zigzaggende pad onder het traject van de gondellift het dal uit. De lorken staan er
mooi goudgeel bij met telkens de blik op Kandersteg in de diepte waar twee maal
een trein lawaaierig uit de bergtunnel komt gereden. Het is mooi weer en de zon
komt na een tijdje van achter de hoge berghellingen tevoorschijn. Na een goed uur
aan een vlot tempo klimmen kom ik boven in het Schwarenbachtal uit met eerst nog
in het oosten mooie diepe doorkijken in het wilde Gastertal. Het Schwarenbachtal is
een breed dal met onderaan een redelijk vlakke dalbodem waar ‘s winters een

langlaufloipe wordt gespoord. Het dal loopt toe op de Gemmipass (2322m) op de grens met Wallis waar langs de
andere zijde het bekende oord Leukerbad in de diepte ligt. De bergpas blijft net verscholen voor het zicht achter de
Rinderhorn (3448m). Een hoogspanningsleiding ontsiert heel het dal. Ze loopt tot over de Gemmipass.

Ja ze zijn plots verschenen de hoge besneeuwde toppen van Altels (3629m) en Rinderhorn (3448m) en ja ze zien er
vrij indrukwekkend uit door hun ietwat unieke vorm want ja doordat de kalksteenlagen hier liggen gekanteld met
een strekking van ongeveer 40° hebben beide toppen een vlak gekantelde zijde, zij hij zo met een Janina zin. Spijtig
dat ze al niet in Zwitserland woonde dan had ons jong tennistalent wellicht wel meteen een mooie begeleiding
gekregen in haar eerste invulsessies van het omstreden systeem en was ze nu wellicht niet geschorst. Bon, genoeg
met die plotse uitweidingen nu. Terug naar de bergen, woepie! Vooral van Altels gladde noordwestwand wil je niet
afglijden. Er zouden niet voor niets vaste haken zijn aangebracht in de laatste topmeters over de normaalroute naar
de top van deze berg.

Bij de Arvenseeli krijg ik een mooie weerspiegeling van de bergwereld te zien in het vlakke wateroppervlak. De
eerste dagjesmensen passeren me hier terwijl ik even pauzeer. Wat verderop kom ik bij de puinwaaier uit onder de
eindtong van de Schmarxgletscher die zelf nog verscholen blijft voor mijn netvlies. Een blik omhoog in het grijze dal
van de gletsjer reikt al op de steile wand van de Zackengrat waarover de lange normaalroute naar de top van
Balmhorn verder voert. De Balmhorn zelf zal nog voor lange tijd achter Altels verstopt blijven.

Ik verlaat het brede pad in het Schwarenbachtal en vervolg mijn weg over de puinwaaier, de steenmannetjes
volgend. Voorbij de puinwaaier wordt het ravijn komende van de gletsjer in gedaald en weer uitgeklommen om
vervolgens de steile oostelijke zijmorene van de Schmarxgletscher te beklimmen. Vooraan op de morene loopt het
erg steil omhoog, hogerop wordt het rustiger klimmen maar wordt de topkam van de morene zo smal dat het haast
een evenwichtsoefening wordt om niet rechts 50m lager de dieperik in op het gletsjerpuin te vallen. De
Schmarxgletscher lijkt hier helemaal niet op een gletsjer. De eindtong is gewoon één storthoop van stenen en
rotsblokken, nergens ijs te bespeuren. Enkele malen stop ik en blaas wat uit en wanneer ik intussen achterom kijk
zie ik het in het Schwarenbachtal vol met dagjesmensen lopen. Verder op de morene loeren enkele gemzen. Ze
vluchten de morene af en de helling van Altels op wanneer ik me weer in beweging zet.

Op hun rustplek aangekomen wordt de topkam van de morene even
verlaten en betreed ik een uitvlakking tussen de morene en de
berghelling waar nu overal sneeuw ligt. Ik ben boven de sneeuwgrens
uit geklommen. Op een vlakke steen ga ik zitten en neem de
middagpauze. Voor even heerst er een doodse stilte maar die wordt al
snel onderbroken wanneer ik een propellervliegtuigje door het
Schwarenbachtal hoor en later zie vliegen, verschillende lijnvluchten
hetzelfde hoor doen op hogere hoogten en op het het einde van mijn
pauze dan ook nog eens achter de bergen een straaljager van het
Zwitsers leger zijn afterburner hoor gebruiken of daar lijkt het toch
op. Als je na een maand in de desolate Groenlandse bergen weer in

de Alpen komt is dat toch even wennen. Mijn gedachten dwalen af naar het moment waarop die Zwitser met zijn
vliegtuigje vlak voor mijn neus op de gletsjer landde tijdens het beklimmen van de Wildhorn drie jaar terug. Op de
minst verwachte momenten krijg je hier soms toch wel een grote verrassing voorgeschoteld.

Terug op weg daal ik een eind verder de morene af naar de gletsjer. De helling is nogal steil en de sneeuw hard
door de dagelijkse inwerking van de zon zodat ik mijn stijgijzers aan trek. Op de gletsjer ben ik nog maar zo’n 30m
ver of ik krijg al een fikse verrassing onder de voeten. Mijn been zakt abnormaal diep weg in de sneeuw en ik val
pardoes met mijn gezicht voorover in de sneeuw. Wanneer ik recht sta en wil verder trekken merk ik dat het
onderste segment van mijn rechter leki gewoonweg is afgebroken. Ik kan mijn ogen niet geloven. Al zo vaak heb ik
hem moeten recht wringen nadat hij werd krom gebogen onder spanning achter een rots of iets dergelijks, maar
breken? Wie heeft dat met een makalu al meegemaakt? Ik ga op zoek naar het afgebroken segment maar vind het
niet. Wanneer ik de sneeuw weg schep rond de plek waar ik ben gevallen maak ik een smalle spalt bloot. Een kleine
rotsblok ligt gekneld in de spalt. Het is over deze rotsblok dat ik klaarblijkelijk ben gestruikeld, gelukkig maar of ik
had met mijn been dieper gestoken. Ik kan al meteen raden waar mijn afgebroken lekistuk nu ligt, daar ergens diep
in het donkere van moeder aarde. Ik schuif het bovenste segment nu maar zo ver mogelijk uit, al was dat al zo goed
als het geval en loop verder. De gletsjer heeft wel degelijk spalten hier beneden ondanks dat ik daar niet veel over
te lezen heb gekregen in de beschrijvingen van de gletsjeroversteek in de normaalroute die ik las. Het gletsjerijs ligt
vol met een dik pak puin, maar dat is uiteraard geen garantie voor een spaltenvrije oversteek.

Het loopt niet makkelijk verder over de gletsjer. Een 30cm dikke poedersneeuwlaag
bedekt het hobbelige gletsjerpuin en daarover is het vervelend verder
manoeuvreren. Steenmannetjes wijzen me verder de weg over de gletsjer en voeren
me langsheen enkele open liggende spleten in de gletsjer. Verder weg klim ik de nis
in die de toegang geeft tot de Zackengrat. Van op de morene daarnet leek de
helling zo steil dat het een onmogelijke opdracht leek. Nu ziet het er doenbaar uit.
Het is vermoeiend verder klimmen en ik voel nu vaak puur ijs onder de voeten in de
plaats van puin. De gletsjerhelling loopt tot ver de helling op. De top van de
Balmhorn is nu eindelijk in zicht gekomen. De weg over de Zackengrat lijkt nog erg
lang. Niet veel verder trap ik plots weer een spalt bloot. Ik krijg het er benauwd
van. Ook al ligt er nog maar zo’n 30cm sneeuw op de gletsjer, het is blijkbaar
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

genoeg om de kleine spalten al te bedekken. Ik steek de spalt over en klim verder,
maar zo’n drie meter verder zie ik het poeder weer inzakken en in een zich
openend gat verdwijnen. De hiel van mijn stijgijzer staat nog net op het gletsjerijs.
De spalt is diep en wanneer ik het gat met mijn leki wat groter open maak komt

een kathedraal van een holte tevoorschijn met een diepte tot de duisternis. Ik merk dat ik op een ijsbrug sta. De
spalt onder me geeft uit op dezelfde holte. Ik word kwaad op mezelf, kwaad omdat ik zo stom ben geweest om zo
nonchalant naar boven te lopen. Wanneer ik rond me heen kijk is het overduidelijk dat op deze plek van de gletsjer
een spaltenveld kon zitten. Het sneeuwoppervlak vertoont een miniem microreliëf bestaande uit lange evenwijdige
greppels. Ze vallen niet zo sterk op maar ze zijn er wel. De gletsjerhelling is hier ook nog eens convex en het ijs
valt weg een dertig meter links van me en het is daar dat ik nu nog een spalt zie open liggen. Zo overduidelijk,
waarom heb ik toch met mijn kop in de grond hier voort gelopen? Ik keer op mijn stappen terug en besluit om weer
een stukje af te dalen over mijn sporen en westelijker op de gletsjer naar omhoog te klimmen. Ginds ziet het er
betrouwbaar uit.

Terwijl ik voorzichtig afdaal naar de lagere spalt maak ik er nog een derde bloot. Daarnet bij het stijgen zakte ik
door deze niet door. De laatste spalt over gesprongen zet ik snel tempo weg van het spaltenveld en klim uiteindelijk
westelijker verder omhoog zonder nog sporen van verborgen spalten te bemerken. Een eind hogerop kom ik aan de
bovenrand van de gletsjer uit. Een kleine bergschrund scheidt het ijs van de finale helling naar de Zackengrat, een
helling die vroeger te boek stond als een firnhelling maar de laatste jaren door de klimaatperikelen omgetoverd is
tot een pure verijsde helling net als op zovele andere plekken in de Alpen. De bergschrund kan ik omzeilen door via
een sneeuwwaaier een terras in de rotshelling van de Rinderhorn in te klimmen. Over dit terras bereik ik wat verder
de verijsde helling. Er ligt nog een 10 à 20 cm sneeuw op het ijs, te weinig om gemakkelijk naar boven te gaan. Mijn
stijgijzers zijn al erg afgebot en het is voorzichtig voort klimmen over het ijs. De helling staat te boek als een
helling van 35° maar het lijkt me toch dicht tegen de 40° uit te komen. Wat verder krijg ik problemen als ik schuin
omhoog de helling verder wil op klimmen. Mijn stijgijzers zijn te bot en ik glijd over het ijs weg. Ik word gedwongen
recht omhoog te klimmen waar het ijs beter is, maar heel wat hoger wordt de helling veel te stijl. Ik zit al op de
punt van mijn pickel te hangen wat veel energie kost en telkens als ik probeer weer verder naar links op de helling
te gaan krijg ik weer het slechte ijs. Toch probeer ik verder tot ik weg schuif naar beneden. De helling is al meer
dan 45°. Het lukt niet, veel te gevaarlijk en er volgt weer het typische moment van verslagenheid. Ik beslis om
terug af te dalen. Voor even denk ik dat de Balmhorn niet voor mij zal zijn. Beneden weer bijna bij de bergschrund
beslis ik om toch nog eens de ijshelling te proberen te traverseren maar nu veel lager. Het lukt opeens verbazend
gemakkelijk. Ja Balmhorn, je bent toch nog niet van mij vanaf.

Hoger klim ik van het ijs en hijs me over het losse puin tot op de Zackengrat. De vierduizenders van Wallis samen
met Mont Blanc verschijnen aan de horizon. De stijgijzers gaan uit en even rust ik uit. Ik heb heel wat tijd verloren
in de nis en voel dat ik door mijn krachten heen begin te raken. Het vervolg over de Zackengrat klimt geleidelijk
verder afwisselend over sneeuw en rots met af en toe luchtige passages en lijkt eindeloos te duren. De graat is
1.5km lang tot het ijs begint van de gletsjerkap op de voortop. Het zicht op Bietschhorn (3934m) van op de graat is
wel machtig. Wanneer ik bij de gletsjerkap aankom gaat de zon net onder. Ik trek mijn stijgijzers weer aan en klim
in de invallende nacht verder. Het is weer puur ijs waar ik op verder klim. Verder weg van de kam liggen weer
spalten. Nu krijg ik echt mijn klop. Meer dan 2500m willen klimmen zonder ingelopen te zijn en dat met een
belabberde conditie is erom vragen. Ik ben nu op 3500m beland en krijg ook duidelijk last van de hoogte. Geen
hoofdpijn maar constant hijgen en snelle hartkloppingen. Het is telkens tien meter klimmen en een minuut uithijgen
zonder dat ik me voel recupereren. Zo blijft het natuurlijk maar duren. Meer dan een uur doe ik over de 200
hoogtemeters naar de voortop (3667m) waar het volop nacht is als ik er aan kom. Ik drink nog een slok uit mijn
thermos hoewel ik liters water zou willen drinken van de dorst. Ik realiseer me al even dat ik te weinig water mee
naar boven heb genomen.

Onder het licht van de volle maan en de sterrenhemel daal ik de voortop af en klim finaal redelijk steil naar de
echte top van de Balmhorn (3699m) waar een ijskoude noordwester blaast. Mijn vingers worden koud in de
handschoenen. De top bestaat uit een lange kam van ijs. Op de zuidflank ligt een rotsuitsteeksel dat een vijftal
meter onder de top ligt en waarop men het topkruis heeft geplaatst. Het is tussen de rotsen en de ijskam dat er
een kleine redelijk vlakke plek te vinden is die nu ideaal beschut ligt achter de kam tegen de wind. Hier stel ik mijn
Soulo op maar het gaat niet vlekkeloos. Er ligt veel poedersneeuw. Ik stamp een laag weg met mijn voeten en zet
de tent recht terwijl ik verkleumde vingers krijg. Mijn handschoenen zijn niet dik genoeg. De scheerlijnen vast
verankeren wordt het grootste probleem. Ik krijg gelukkig twee scheerlijnen goed vast verankerd in het nabije ijs
door er met een steen piketten in te kloppen, maar met de andere scheerlijnen is het me behelpen met pickel,
leki’s en rotsen die ik los krijg onder het topkruis. Mijn houten sneeuwpiketten zijn waardeloos in het poeder. Zelfs
een dode man maken met mijn pickel werkt niet. Ik probeer er het stevigste van te maken met wat ik kan vinden.

Wanneer de tent recht staat trek ik weer naar het hoogste puntje op
de kam en maak eindelijk eens tijd om de nachtelijke bergwereld
goed te aanschouwen. Al kan ik niet heen om het licht uit het
Rhonedal en weer het lawaai van een overvliegend lijnvliegtuig dat
hier zo hoog altijd zo hard weerklinkt, dit is mooi al voel ik meteen
in mijn binnenste dat een gelijkaardige ervaring op een Bårddetjåhkkå
in Lapland een heel ander en grootser gevoel teweeg bracht. In de
tent maak ik nog wat warme soep en eet een portie pannenkoeken.
Toch krijg ik er maar een paar naar binnen. Ik heb helemaal geen
eetlust. Ik blijf trouwens maar hijgen door de hoogte ook al lig ik
knus te liggen in mijn slaapzak. De thermometer duid -7°c aan
wanneer ik ga slapen. Maar van slapen valt niet veel in huis. Heel de nacht lig ik wakker met een hartslag rond 110,
snelle ademhaling en droge mond. Geen zin om sneeuw te gaan smelten. Volgende keer als ik nog eens zo’n
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+3500der zou uitkiezen voor een nachtje toch maar een tussendagje acclimatisatie inbouwen.

Zo 01 nov: Balmhorn (3699m) – Tälliseeli (2405m)

Afstand: 13.0km
Duur: 8u30
Klimmen: 670m
Dalen: 1970m

Bij zonsopkomst hangen wolken rond de toppen. Ook de top van de
Balmhorn zit in de mist. Het is -8°c in de tent. Ik ontbijt en tegen
dat ik uit de tent kruip zijn de meeste wolken opgelost en schijnt de
zon. Ik tuur vooral weer veel rond en bekijk het gipfelboek dat in een
metalen bakje zit aan het topkruis. Natuurlijk ben ik vooral
geïnteresseerd in de regelmaat dat deze top bezocht wordt. Het boek
gaat al negen jaar mee en nog is het niet half ingevuld. Dat doet
meteen vermoeden dat Balmhorn niet zo’n populaire top is. Nooit volk
vanaf laat oktober tot maart, enkele skibestijgingen in april en mei,
een dode periode laat mei en begin juni. Pas vanaf half juli komt er
redelijk wat volk naar boven maar er blijven toch meer zomerdagen

leeg dan dat hij bezocht wordt. Slecht weer of onstabiel weer met onweerrisico zullen wel veel bepalen. De route
naar de berg en het stuk over de graat is immers ook redelijk lang. In september begint het sterk af te nemen en
soms komt er in oktober nog een eenzaat naar boven. Sinds 4 oktober is hier dit jaar geen kat meer geweest en ik
zal nu wellicht de laatste van 2009 zijn. Altijd boeiend die statistieken die je uit een gipfelboek kunt halen. Ik
schrijf er mijn stukje in met grammaticaal waarschijnlijk verkeerd Duits.

Enkele malen heb ik deze nacht kortstondig een stijf briesje over de tent heen gehoord maar daar is het gelukkig
dan ook bij gebleven. Wanneer ik op de topkam sta is de noordwester nochtans niet geweken. Ik pak rustig in en
ben vrij laat weg. Al mijn water is op en ik heb verschrikkelijk veel dorst maar toch nog steeds niet genoeg om
sneeuw te willen smelten. Ik neem mijn tijd op de terugweg. Tijdens het afdalen in de nis loopt het vlot, te vlot
waarschijnlijk want eenmaal glijd ik over de sneeuw uit wanneer mijn stijgijzers niet op het ijs raken. Ik val op mijn
zij en roetsj meteen snel naar beneden maar de reddingstechniek zit er goed in gebakken. Het is wellicht nog geen
seconde of ik lig al op mijn buik maar wanneer ik tegelijk al probeer te remmen met de pikkel wordt ik al gestopt
door mijn stijgijzers die in het ijs pinnen en ik vlieg meteen rechtop. Gelukkig is mijn snelheid nog niet hoog genoeg
zodat ik niet achterover op mijn rug vlieg met mijn hoofd naar beneden. Mijn voeten niet de lucht in gehouden, op
ijs eigenlijk een zware fout.

Op de gletsjer let ik nu wel goed op om spalten te vermijden.
Wanneer ik bijna aan de morene ben zie ik smeltwater van de door
de zon beschenen rotswand van Altels lopen. Ik twijfel geen seconde
en loop naar de rand van de gletsjer met thermos en petfles. Maar
slaat dat weer even dik tegen. Het water valt van de rotsen in een
grote ijskuil tegen de wand die uitgeeft, eigenlijk een dikke spalt. Ik
kan niet bij het water komen. Rechts van me stroomt ook nog wat
water naar beneden tussen een massa ijspegels die aan de rotswand
hangen en waarvan er één afbreekt en naar beneden kletst. Daar dan
maar eens proberen. Hier is er ook een kuil maar ik kan toch bij het
water komen. Het moet snel gebeuren want ik wil geen ijspegel op
mijn kop krijgen. Terwijl ik bezig ben klatst er een meter van me een paar kilo ijs naar beneden. Ik stop meteen
met water verzamelen. Het heeft geen zin. Er komt modder mee naar beneden van boven de rotswand. Het water is
hier een bruine strontbrij. Nog maar even verder dorst lijden dan.

Op de morene is het nu nog lastiger naar beneden dan dat het gisteren was naar boven. De fijne gruiskorreltjes gaan
vaak als knikkers aan het rollen onder mijn zolen. Ik kom meermaals ten val en vloek alles ondersteboven. Eenmaal
schuif ik zelfs enkele meters van de morene naar beneden, gelukkig niet langs de steile kant naar de gletsjer. Maar
ik probeer toch zo snel mogelijk door te zetten. Beneden aan de morene stroomt immers water door het ravijn. En
wanneer ik het ravijn uiteindelijk in daal vliegt mijn rugzak als de bliksem af en slok ik anderhalve liter ijskoud
gletsjerwater naar binnen. Ik neem een ruime pauze en terwijl ik slokje na slokje mijn fles leeg drink tuur ik op de
kaart naar het wat nog te doen vandaag? Nog geen idee waar ik volgende nacht zou gaan bivakkeren. Ik weet dat
het vanaf deze nacht goed gaat sneeuwen en omdat ik geen sneeuwschoenen mee heb mag ik niet te hoog meer
kruipen om niet het risico te lopen vast te komen zitten. Ik geraak er niet meteen uit en beslis om het ravijn eerst
uit te klimmen met volle thermos en petfles om in het Schwarenbachtal op het almengras in het herfstzonnetje mijn
energierepen op te eten en verder na te denken over de rest van de dag en morgen.

Weer een drukte van dagjesmensen op het brede pad in het dal, velen in jeansbroek en zondagsschoentjes. Ik kan er
niet aan uit dat zoveel mensen op deze tijd van het jaar hier rondlopen. Ze lopen allemaal naar het berghotel
Schwarenbach hier een half uurtje hoger om dan terug te keren naar Kandersteg. Het zou me niet verbazen dat op
deze zondag de gondellift in gang is gezet.

Terwijl ik wat luier in het gras schijnt de zon als maar minder uitbundig. Heel de hemel zit al dicht met cirrostratus
waar de zon als maar fletser doorheen weet te schijnen. Ik heb mijn beslissing gemaakt. Het ging tussen de
Lämmerenboden, een sandrvlakte onder de Lämmerenhütte ginds niet ver van de Gemmipass vandaan of het
bergmeertje Tälliseeli. Deze laatste zal het worden.

Op weg passeer ik langs berghotel Schwarenbach na nog enkele niets
terug groetende dagjesmensen te zijn gepasseerd. Berghotel
Schwarenbach is een megagrote berghut. Hier in Zwitserland zijn ze
tenminste eerlijk om het een hotel en geen hut te noemen. De waard
is vertrokken maar de grote winterraum is open. Toch geen interesse
voor de winterraum. Achter de hut verlaat ik de brede grindweg door
het dal en sla het wandelpad in dat kronkelend klimt naar de
Schmarxgrätli. Intussen sjezen enkele mountainbikers langs het
berghotel naar beneden. Een stuk hogerop zie ik weer een troep
gemzen de loop nemen en wanneer ik bijna bij de col ben zie ik een
stukje verderop een prachtige steenbok stokstijf zijn territorium
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aanschouwen. Net wanneer ik mijn telelens klaar heb zet hij het wel niet op een lopen zeker. Achter de col passeer
ik een grote karstdepressie en bereik uiteindelijk de Schmarxgrätli. Dit is de berggraat waarover een pad voert hoog
boven het Uschenetal. Er ligt veel sneeuw maar voetsporen wijzen me de weg. De graat loopt uit tegen een verticale
rotswand van de Felsenhorn (2894m) waar een smal pad op een richel verder loopt. Kabels zijn aangebracht als
houvast die nu meer dan welgekomen zijn. Het pad ligt verijst. Een stuk verderop stoppen de voetsporen. De groep
mensen vond het blijkbaar te riskant en zijn teruggekeerd. Ik zet door. Niet veel verder loopt het pad steil naar
beneden om op de helling tussen kalkstenen blokken die van de wand zijn gedonderd verder te lopen. De sneeuw
ligt hier tot een meter dik. Het pad is niet meer terug te vinden. Slechts hier en daar ligt nog een verfmarkering op
de rotsen bloot en heb ik een idee hoe ik ongeveer verder moet. Het is ploeteren door de sneeuw en soms tot de
heupen wegzakken.

Het laatste stuk blijft moeilijk verder ploeteren. Ik klim het karstdal Tälli waar het intussen al hard waait en vind na
een lange tijd toch de Tälliseeli (2405m). Het meer is al dichtgevroren maar wanneer ik dicht bij de oever kom
merk ik een kleine strook tegen de oever waar toch nog water open ligt. Terwijl ik mijn Soulo recht zet valt de
nacht en wanneer ik de tent in kruip rijst de maan boven de bergen uit en wordt een fletse nachtelijke halo
zichtbaar in de hoge bewolking. Ik maak eten klaar in de tent en wanneer ik mijn avondmaal naar binnen heb
gespeeld beslis ik om al meteen nieuw water te gaan halen uit het meer want wie weet is het laatste stuk morgen
ook dicht gevroren.

Bij het meer slaat het dik tegen. Het meer is een karstmeer wat
betekent dat het een erg variabele waterspiegel heeft. Sinds de
ijsvorming is het waterpeil nog verder gezakt en dat maakt dat het ijs
een halve meter naar beneden geheld ligt langs de oever. Ik merk dat
het plastisch is vervormd. Het is daardoor dat er hier net nog een
plas water op het ijs staat. Het meer is wel helemaal dicht gevroren.
Ik kan niet bij het water komen of beter gezegd als ik bij het water
kom geraak ik niet meer af het ijs. De ijshelling aan de oever is te
steil. Ik gooi eens een grote kei op het ijs. De kei glijdt verder, het
ijs lijkt alvast meer dan dik genoeg. Ik beslis om pickel en stijgijzers
te gaan halen en zo op het ijs naar het water te klimmen. Zo gezegd
zo gedaan. Mijn plan lukt gemakkelijk. Wanneer ik weer de tent in trek is het betrokken geworden, de maan
verborgen achter de wolken en de wind begint alsmaar krachtiger uit te halen. Dit wordt een goede test voor mijn
tent. -4°c wanneer ik ga slapen.

Rond elf uur wordt ik wakker. De sneeuwstorm is begonnen. Sneeuwvlokken vliegen horizontaal voorbij en rukwinden
razen voorbij maar de tent geeft geen krimp. Er wappert helemaal niks. Wel rits ik het verluchtingsgat bovenaan in
de tent helemaal dicht want er vliegt soms wat fijne sneeuw naar binnen. De Soulo trotseert gewoon geluidloos de
storm. Later in de nacht verandert dit toch. Hevige rukwinden zetten de tent toch in beweging en het tentzeil
begint soms te flapperen.

Ma 02 nov: Blijven liggen

De sneeuwstorm houdt de hele dag verder aan en ik blijf gewoon
liggen. Soms tuur ik wat op de kaart of zit ik wat aan mijn materiaal
te frullen. De tent blijft soms wapperen en ik duw van binnen uit
regelmatig de opeengehoopte sneeuw weg die tegen de loefzijde van
de tent accumuleert. Er is nauwelijks condens binnen ondanks dat de
tent helemaal dicht is geritst. Nog een opmerkelijk ding dat ik mag
ontdekken is dat de Soulo helemaal dicht geritst wel een erg warme
tent is. Mijn thermometer wijst constant tussen de +5 en +8°c aan
maar buiten blijft het vriezen. Of is het beter te zeggen dat een Akto
een kou gat is?

Rond half vier luwt de storm wat. Ik trek naar buiten en kom dan voor een verrassing te staan. De stormlijnen
hangen helemaal slap! De tent staat gewoon op zichzelf te staan in de storm. Nu begrijp ik waarom de tent in de
loop van de nacht plots niet meer bewegingloos en geluidloos de storm trotseerde. Het stelt me alleen maar verder
gerust over de kracht van de tent. De scheerlijnen hangen vol verijsde sneeuw en zijn stijf bevroren. Het doet me
vermoeden dat de eerste sneeuwval toch natte sneeuw moet zijn geweest waardoor de spiksplinternieuwe
scheerlijnen zich hebben uitgezet door het bevroren vocht. Ik graaf de piketten weer op uit de sneeuw en veranker
de tent weer zoals het hoort.

Weer in de tent wordt het weer vervelen en proberen te slapen. Nog voor middernacht houdt het slechte weer
uiteindelijk op, de wind luwt en het sneeuwt niet meer. De temperatuur in de tent zakt weer onder het vriespunt.

Di 03 nov: Tälliseeli (2405m) – Eggeschwand (1196m)

Afstand: 9.5km
Duur: 4u00
Klimmen: 50m
Dalen: 1260m

-6°c is het ‘s ochtends in de tent. Buiten is het wellicht nog een stuk
kouder. Ik heb de tent de hele nacht dicht geritst gelaten. Wel wat
condens maar ik ben tevreden dat het toch niet zo veel is. Het is
helder weer wanneer ik buiten kom en ijskoud. Het meer is nu overal
dicht gevroren. Ik moet constant bewegen om het niet te koud te
krijgen. Mijn handschoenen zijn stijf bevroren van het vocht. Dom
geweest om ze niet mee in de slaapzak te stoppen. Ik kan ze niet
aanhouden om de tent op te breken. Af en toe probeer ik de tent
wat verder te ontmantelen om telkens weer een minuut mijn
verkleumde handen in mijn broekzakken op te warmen. Wanneer ik
de tentstokken probeer uiteen te schuiven lukt het niet. De sleuven

zijn allen vastgevroren. Nog een les bij een nieuwe tent: smeer de sleuven van de tentstokken en ook de
ritssluitingen in met wat vet voor je vertrekt. Ik leg ze een stuk verder in de zon terwijl ik verder in pak. De zon
doet goed haar best. Na een kwartier geraken ze probleemloos opgeborgen.
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Het enige wat me vandaag rest is weer afdalen naar Kandersteg. Er is
een 30cm sneeuw bijgevallen, maar natuurlijk erg verwaaid en hier
en daar ligt er daarom meer dan een meter bij. Het is ploeteren
tegen 1km/u met sneeuw meestal tegen de knieën en af en toe tot
heuphoogte. Maar ik vind het fijn. Het weer verslechterd snel
wanneer ik het Uschenetal in daal. Het zomerpaadje is moeilijk te
herkennen en ik strompel vrijwel contant maar een eigen weg af naar
beneden. Wanneer ik beneden ben in dit dal begint het weer licht te
sneeuwen en neem ik de middagpauze. Hier ligt nu nog maar een
20cm sneeuw. De laatste twee uren verder afdalen tot Kandersteg
hebben niets interessants meer te bieden. Een auto met Spaanse

nummerplaat staat geparkeerd in het dal. Wat verder zie ik inderdaad fluo gejaste gasten. Ze zijn aan het
rotsklimmen tegen een korte wand. Rond 1300m daal ik onder de sneeuwgrens uit en vallen geen sneeuwvlokjes
maar regendruppels uit de lucht met inmiddels ook weer het fantastische lawaai van verschillende F18’s van het
Zwitserse leger die hoog boven de wolken hun spelletje zijn aan het spelen. Weer op de parking tussen de op de
grond blijvende niksende militairen gooi ik mijn boel in de koffer en keer weer naar huis van een mooie klimervaring
en een tevreden Soulo bivaktest.

Conclusie
Probeer niet te hard te letten op mijn negatieve opmerkingen over Zwitserland en de rust verstorende

zaken. Dat is nu eenmaal mijn aard geworden als de Alpen het onderwerp zijn en ik kan het moeilijk

laten.

Dit was geen trekking in pure vorm maar een alpiene beklimming met nog wat nagelaterfanter om mijn

nieuwe tent wat beter te leren kennen. Ik ga het dus enkel hebben over de Balmhorn. De Balmhorn is

een lange beklimming zonder veel natuurschoon op en rond de Schmarxgletsjer. Het boeiende begint

pas op de Zackengrat waar je constant op mooie uitzichten wordt getrakteerd. Vanop de top kun je

bijna alle 4000ders van de Alpen aanschouwen (net zoals van op zovele andere toppen in de Berner

Alpen). Een bivak op de top is zoals dit verhaal bewijst perfect mogelijk en een leuke ervaring maar je

zult er wel erg op moeten toezien dat het weer een nacht op de top veroorloofd. Te veel wind en

eventueel onweer in de zomer wil je beslist niet meemaken.

VERVOER

De Berner Alpen vormen in afstand met de wagen het snelst te bereiken deel van de Alpen vanuit België, ongeveer 750km
vanuit Brussel. Er is een parking (naar het schijnt betalend tijdens de zomer) te Eggeschwand nabij het dalstation van de
gondellift. Kandersteg is ook met de trein perfect bereikbaar.

DE BALMHORN

De Balmhorn is in verhouding tot zijn al respectabele hoogte technisch niet zo moeilijk te beklimmen over de normaalroute,
maar dan wel indien de omstandigheden goed zijn. De normaalroute staat als PD geklasseerd. Conditioneel ben je best wel in
orde. De route is lang en indien je de top op één dag op en af wil doen (meestal neemt men Berghotel Schwarenbach als
uitvalsbasis) dan is een aanvang voor zonsopgang aangeraden. 5u wordt er meestal gerekend om de top te bereiken vanaf
Berghotel Schwarenbach. De Schmarxgletsjer bevat spalten maar deze zijn tijdens de zomer wanneer de gletsjer aper ligt
natuurlijk perfect te omzeilen. De finale helling om de Zackengrat te bereiken is tegenwoordig verijsd en vraagt stijgijzers
en pickel. De Balmhorn wordt soms in het voorjaar ook over dezelfde route beklommen als skitour bij gering lawinerisico. Ook
op sneeuwschoenen is hij dan mogelijk (wordt uiterst zelden gedaan maar het kan) maar dit vraagt dan nog steeds alpine
vaardigheden. Andere routes naar de top zijn de noordwand (D, ijsklimmen op gletsjer tot verticaal), Noordoostgraat (TD,
mixed), Gitzigrat (TD+, rots) of over Altels en Wildelsiggrat (AD-, mixed).

Reacties

koen op 13 november 2009 om 10:08

Het is “Schwarzgletscher” en niet “Schmarxgletscher”. Toegegeven, de z en w zijn tamelijk raar op
Zwitserse kaarten

den dzjow op 16 november 2009 om 16:24

Ik moet toch bewijzen dat er iets slecht is aan Zwitserse kaarten hé. 

iweinm op 17 november 2009 om 22:31

Mooie review van de soulo tent , zit al een tijdje te twijfelen tussen deze en de akto voor mijn
solotent, vooral de extra 500gr bij de soulo doen mij alsnog twijfelen. Maar voor deze trip was de

akto wss geen optie 

Leo op 20 november 2009 om 13:09

Het zal ongetwijfeld al vaker gezegd zijn, maar om eerlijk te zijn houd ik altijd een tweeledig gevoel
over aan het lezen van je reisverslagen. Enerzijds mag ik gerust zeggen dat ik best jaloers ben op de
fantastische avonturen die je onderneemt. Anderzijds blijft echter toch het gevoel bij mij hangen dat
je bewust (te) grote risico’s neemt door dit soort tochten alleen te ondernemen. Vroeg of laat wordt
dit een keer hard afgestraft, en dat kan toch niet je bedoeling zijn…
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apojapo op 22 november 2009 om 19:10

Wat een prachtige foto’s. Vooral 200911 zou ik wel in een hoge res. willen zien. Ook goed om te lezen
dat de Soulo voldeed aan de verwachtingen.
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