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Voorjaar in noordwestelijk Schotland

Met een handvol Munro's onderweg

Deze Schotland-trip had ik al een tijdje kant-en-klaar in de wachtkamer. Eerst zag het er naar uit

dat ik ze al in juni 2010 zou gaan lopen, maar een late wijziging in m’n examenrooster zorgde er

toen voor dat ik alles een paar weken voor vertrek moest afblazen. Intussen is het gesternte anders.

Ik ben aan m’n doctoraat begonnen en kan erg flexibel vakantiedagen opnemen. Een standvastig

hogedrukgebied boven de Noordelijke Atlantische Oceaan en/of Scandinavië beïnvloedt al het hele

voorjaar het weerbeeld in noordwestelijk Europa. Zo rond half april tonen de lange-

termijnsweerberichten dat dit patroon allicht nog minstens een tweetal weken voortduurt. Zes dagen

op voorhand boek ik mijn tickets voor een dikke week in de kop van Schotland. Mijn plan is vrij

ambitieus te noemen. Lange stukken cross-country door de venige dalen en daarnaast een hele korf

bergtoppen en kamwandelingen, dikwijls met volle bepakking. Het weer zal een bondgenoot moeten

zijn. Wat betreft het terrein weet ik niet goed waaraan ik me moet verwachten. Mijn enige bezoek

aan Schotland tot nu toe was de West Highland Way, bijna zes jaar geleden m’n allereerste trekking.

Onderweg wordt al snel duidelijk dat deze tocht inderdaad van een heel ander kaliber is. Vooral de

vijfde dag wordt ik flink op de proef gesteld.

Verslag van Willem, 19 mei 2011.

22/04/2011 – 23/04/2011: Heenreis en beschouwingen

Het is prachtig weer in België tijdens april 2011. Met short en in t-shirt sta ik bij meer dan 25 graden te wachten op
de trein van 17u15 van Gent naar Brussel. Die zit volpakt met dagjesmensen die terugkomen van zee. Ik heb al veel
babygeween gehoord, maar die achter me maakt het toch al te bont. Hij krijst er zo op los dat ik enkele malen denk
‘dit maal overleeft ie het niet’. Mensen kijken geërgerd naar elkaar en maken soms aanstalten om van plaats te
veranderen, maar in de eivolle trein zijn we allemaal veroordeeld te blijven zitten. Terwijl ik in Brussel-Zuid sta te
wachten op de trein naar Charleroi spoelt een zomers aandoende onweersbui het stof van de perrons. Zelfs hier
midden in de stad prikkelt de geur van het zomerse regenwater m’n zintuigen.

Ik sta met een mij onbekend gevoel aan de start. De eerste drie maand van het jaar ben ik in het kader van m’n
doctoraat sedimentkernen gaan vergaren in Zuidelijk Chili voor paleoseismisch en paleoklimatologisch onderzoek.
Drie maand buiten werken tijdens de lange zomerdagen van het zuiden, een fantastische kans en ervaring. Maar wel
drie maanden keihard fysiek werken, zeven dagen op zeven en soms tot 15 uur per dag. Drie maanden op piepkleine
bootjes of een boorplatform van 4 bij 5 meter. Drie maanden ook waarom ik dag in dag uit dezelfde 2 of 3 gezichten
zie. En ondanks het feit dat het klikt, ben ik iemand die af en toe een langer moment voor zichzelf nodig heeft,
momenten die in die drie maanden in het geheel ontbreken. Wanneer ik begin april terug in België ben merk ik al
snel dat ik er even tussenuit moet en komt mijn Schotland-idee terug bovendrijven. Goed twee weken later zit ik
hier alweer op de trein. Voor het eerst wanneer ik op tocht vertrek méér denkend aan het rustig alleen zijn dan
aan hoe het er vanop elke bergtop zou kunnen uitzien. Ik ga me onderweg niet afjagen om één of ander schema te
houden, maar zie wel wat er komt. Een extra vraagteken is m’n fysieke paraatheid. Ik heb weliswaar drie maanden
fysieke arbeid geleverd, maar dat was louter op spierkracht in het bovenlichaam en helemaal niet conditioneel.
Terug thuis voel ik dat m’n conditie helemaal weg is. Ik fiets er op los om het goede gevoel terug te krijgen, maar
weet bij vertrek niet waar ik sta. Bovendien ben ik 7kg aangekomen, met een onbekende maar ongetwijfeld veel te
lage verhouding tussen spieren en vet.

De trein loopt onderweg wat vertraging op. In Charleroi mis ik op een haar na m’n bus van 19u naar de luchthaven.
Er steekt al wat zenuwachtigheid de kop op, want m’n vlucht vertrekt om 21u15 en de volgende bus vertrekt pas
over een half uur. Nadat ik in één van de toiletten nog snel m’n short verwissel voor een lange broek ben ik toch
nog ruim op tijd aan de check-in balie. Een klein uur voor vertrek sta ik aan de gate. Het nieuwe boardingsysteem
van Ryanair, waarbij je bij het inchecken geen plaats meer krijgt toegewezen, is een dikke miserie. Iedereen staat
reeds lang op voorhand aan te schuiven om een goeie plek te bemachtigen op het vliegtuig. Ik ga ergens halfweg de
rij staan, en pas m’n gebruikelijke trucje toe: naar de achterste deur van het vliegtuig wandelen en niet zoals
iedereen doorschuiven naar het midden van het vliegtuig, maar meteen de achterste plaats aan het raam inpikken.
Daar gaat om één of andere reden nooit iemand zitten. Een Indiër in een roodgeruit hemd komt naast me zitten,
maar verplaatst zich een halve minuut later alweer. Is mijn zwerver-gehalte dan nu al zo hoog?

Rond 22u plaatselijke tijd landen we in Edinburgh. Na de douanecontrole pik ik m’n bagage op, vul m’n fles water
bij in de toiletten en wandel dan het luchthavengebouw uit. Het is hier een heel stuk frisser, slechts een graad of 8.
Tot gisteren was het ook in Schotand nog erg zacht weer voor de tijd van het jaar. Ik moet het hier tot morgenvroeg
8u15 uithouden. Dan pas vertrekt mijn bus naar Inverness. Omdat ik absoluut geen zin had om een hele nacht in het
luchthavengebouw door te brengen, had ik op voorhand al eens op Google Earth zitten kijken of er geen plekjes in
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de buurt waren waar ik beschut kon slapen. Zo kwam ik het golfveld zo’n 400m ten zuiden van de luchthaven op het
spoor. Na vijf minuutjes wandelen blijkt dit een goeie locatie: niet op het golfveld zelf, maar tussen een rij bomen
aan de rand ervan en hoge struiken aan de straatkant vind ik een strook gras van enkele meter breed. In het licht
van een lantaarnpaal (een koplamp had ik niet mee) stel ik m’n tent op. Er is niet veel verkeer op de weg en er
stijgen geen vliegtuigen meer op. Al snel zink ik in slaap.

De volgende ochtend staat m’n wekker om 6u. Ik wil hier niet te lang blijven staan in het daglicht uit schrik ontdekt
te worden. Het heeft vannacht af en toe geregend en ook nu nog valt er periodiek wat neerslag. Ik pak alles in, eet
nog de laatste 2 koffiekoeken op die ik van thuis meeheb, en wandel dan terug naar het luchthavengebouw. Ik
informeer in het Tourist Office vanaf welk van de 23 perrons mijn bus vertrekt. Daar kom ik te weten dat ik
onderweg nog eens moet overstappen, in tegenstelling tot wat mijn ticket me vertelt. Om 8u15 stap ik aldus op de
747 Flybus en rij tot “Ferrytoll Park&Ride”, een parking net na de enorme Forth Road Bridge over River Forth, die
hier vlakbij haar monding in zee zowat een kilometer breed is. Ik stap er na een kwartiertje wachten over op
Megabus M90 naar Inverness. De bus zit al goed vol. Ik heb maar keuze uit 3 plaatsjes en ga naast een jonge kerel
zitten. Onderweg is er niet veel te zien door de lage wolkenbasis. De man voor me leest z’n krant van voor naar
achter uit. De voorpagina titelt: “say goodbye to your barbecue! The warm weather is over.”.

In Inverness heb ik anderhalf uur tijd tot m’n trein vertrekt. Ik wandel meteen naar de Tiso-winkel in High Street,
waarnaar ik op voorhand al heb gemaild in verband met gasblikjes. Als ik binnenkom weten ze meteen dat ik die
bewuste Belg ben. Ik koop een blikje van 230mL en bedank nog eens voor de heldere communicatie. Ze hadden me
namelijk snel en goed geholpen, speciaal nog enkele blikjes laten overkomen uit een andere winkel vorige week. Ik
koop een belegd broodje dat ik in het station opeet terwijl ik op m’n trein wacht. Op het informatiebord staat
achter Achnashellach, het station waar ik moet afstappen, een kruisje. Achnashellach is één van de zeven ‘request
stops’ op de lijn naar Kyle of Lochalsh. De trein stopt er enkel op aanvraag. Eenmaal op de trein is dat dan ook het
eerste dat ik doe. Bruine veenlandschappen schuiven aan het raam voorbij. Het doet me denken aan het Baskenland
ten zuiden van Saint-Jean-Pied-de-Port. Ik voel niet meteen een sterke aantrekkingskracht. De conducteur is een
behulpzame kerel. Hij gaat bij de machinist een kaart van Schotland halen om een groepje Fransen achter me een
Bed&Breakfast op Skye aan te raden. In het station van Garve trekt hij even een sprintje om snel het looprek van
twee bejaarde afstappende passagiers over de voetgangersbrug over de sporen te dragen.

We rijden alle andere request stops gewoon voorbij. Iets voor we Achnashellach aankomen komt de conducteur me
halen. Terwijl we wachten aan de deur maak ik nog een opmerking dat het weer verbetert. “Yep, looks like the crap
weather has moved to Aberdeen. It can stay there for as long as it wants”, antwoordt hij droogjes. Het is iets na
16u wanneer ik van de trein stap. Het korte perron ligt in een klein bosje. De lente begint hier pas, slechts aan de
berken en wilgen verschijnt het eerste loof. Een koekoek koekoekt er op los. Er waait een flauwe bries, nu en dan
priemt de zon door het wolkendek. De bruine veenhellingen zijn een stuk steiler dan daarnet. Ik zet m’n
wandelstokken op de juiste lengte, wandel het spoor over, sluit een veehek achter me en begin eraan.

Dag 1: Zaterdag 23/04/2011: Achnashellach (65m) – hoog in Coire Lair (560m)

Vertrek: 16u15
Aankomst: 21u00
Wandeltijd: 2u45
Afstand: 9km
Klimmen: 720m
Dalen: 225m
Bergtoppen: Secundaire top (785m) ten NW van Sgorr Ruadh (962m)

Ik loop aanvankelijk over een grindwegje, en sla een meter of vijftig voor dit doodloopt linksaf naar een pad dat
links van de beek omhoogklimt. Ik kruis enkele mensen die gepoogd hebben de Munro Sgorr Ruadh (962m) te
beklimmen, maar allemaal voortijdig waren teruggekeerd. Tot een uurtje of twee geleden was het hier blijkbaar al
regen en mist wat de klok sloeg. Intussen is de wolkenbasis boven de top ingestegen, wat ik wel weet te
appreciëren aangezien ik tegen zonsondergang zelf boven wil staan. Het pad is erg duidelijk en klimt ruim rechts
van de beek stevig omhoog. Het begint lichtjes te regenen. Ik doe m’n regenhoes rond m’n rugzak maar vertrouw
erop dat het snel weer zal stoppen en doe geen jas aan. In t-shirt vervolg ik m’n weg omhoog. Het is een graad of
tien, om te klimmen met een nog zware rugzak ideaal.
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

Na een klein uur vlakt de klim uit en bereik ik het hangende dal Coire Lair. Ik moet slikken van de leegheid van het
landschap. Bruin, kaal en verzopen met overal grote veenplassen. Rechts de hellingen van Beinn Liath Mhor, links
die van Sgorr Ruadh. Ik heb nog niet het echte “waaw-gevoel”, en vraag me terloops af waar ik straks in godsnaam
m’n tent ga kunnen zetten als ik de sponzige ondergrond zie. Ik vervolg mijn weg in grofweg westelijke richting en
loop na een tijdje het Loch Coire Lair voorbij. Het is hier goed aan het waaien. Ik wil toch nog een stukje dichter
naar de col aan het einde van het dal toeklimmen om vanavond de top van Sgorr Ruadh (962m) binnen handbereik te
hebben en tijdens de schemering nog te kunnen afdalen naar m’n bivakplek. De kaart toont een vlakke zone op
zowat 620m, maar ik begin al wat eerder te zoeken en vind uiteindelijk op zowat 560m een redelijk beschutte en
droge plek vlak langs het pad. Het is intussen 17u40 geworden.

Terwijl ik mijn potje zit te koken moet ik vloekend aanzien hoe de wolkenbasis geleidelijk weer zakt tot onder het
niveau van de toppen. Toch ga ik om 19u terug op pad richting top. Al snel bereik ik de col met daarop een klein
meertje. Ik verlaat het pad en klim nu over een erg vaag spoor linksop naar de noordwestgraat van Sgorr Ruadh
(962m). Ik zit nog maar net onder de wolkenbasis. Wanneer ik de kam bereik, kan ik een eerste “waaaw” niet
onderdrukken. Tussen de wolkenflarden door strijkt het licht van de laagstaande zon in de verte over het water van
Loch Torridon, daarachter tonen zich zelfs de contouren van het noorden van Isle of Skye. Ik besef dat ik de top wel
kan vergeten en loop in plaats daarvan in noordwestelijke richting tot een kleine secundaire top (op de kaart punt
785m). Van hieruit heb ik een mooi overzicht op zowat alle valleien rondom me. Geregeld word ik minutenlang in de
mist gehuld, dan weer schiet er een korte opklaring voorbij waarbij ik doorheen de Coire Fionnaraich erg diep naar
het zuiden kan kijken. In het westen maken de steile puisten An Ruadh-Stac (892m) en Maol Chean-dearg (933m)
indruk. In het noorden tonen zich de toppen van Liathach. Nu en dan weet de zon even door te breken. De venige
valleien liggen er verzopen bij, vol plassen en meanderende riviertjes. Het is mijn eerste deftige blik op Noordwest-
Schotland en ik voel nu toch een eerste warme opwelling van verwondering en nieuwsgierigheid.

Ik blijf een uur rondhangen op het topje. De wind gaat soms stevig tekeer en de temperatuur ligt maar een paar
graden boven het vriespunt. Geleidelijk zakt de wolkenbasis nog wat verder en worden uitzichten wel erg schaars.
Een half uur voor zonsondergang houd ik het voor bekeken en daal terug af naar de tent. Iets na 21u ga ik slapen.

Dag 2: Zondag 24/04/2011: hoog in Coire Lair (560m) – Torridon Campsite (10m)

Vertrek: 13u30
Aankomst: 17u45
Wandeltijd: 3u40
Afstand: 13km
Klimmen: 200m
Dalen: 750m

Ik slaap niet al te best die nacht. Ondanks m’n relatief beschutte positie beukt de wind bij momenten stevig in op
mijn tent. Achteraf zal ik zelfs merken dat een segment van de boogstok hierbij redelijk werd verbogen, waardoor ik
er nadien niet meer in slaag om mijn Akto symmetrisch op te stellen. Dat zou toch niet mogen voor zo’n dure tent.
Meer dan een 80km/h zullen de rukwinden toch ook niet gehaald hebben, schat ik zo. Na een tijdje steek ik m’n
oorstoppen in en slaap ik wat rustiger. Mocht het écht hevig tekeer gaan zou ik zelfs met oorstoppen ook wel
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wakker worden.

Rond 5u30 word ik wakker. Het is al licht, maar ik voel me nog erg vermoeid en slaap verder. Wanneer ik rond 8u
opnieuw wakker wordt is het beginnen regenen, regen die ik afgaande op het weerbericht van eergisteren voor
vertrek iets later op de dag verwachtte. De wind is nog niet in kracht afgenomen. Ik draai me nog maar eens om en
blijf zweverig op mijn matje liggen tot 10u. Het regent nog steeds en ik moet vaststellen dat de venige ondergrond
intussen verzadigd is geraakt en het water langzaam de buitentent verovert. Ik leg mijn rugzak in de binnentent,
waarvan het grondzeil dapper stand houdt. De omstandigheden worden in feite redelijk miserabel, maar het laat me
opvallend koud en ik slaap gewoon nog een uurtje verder. Het regent nog steeds, maar ik moet nu toch even de
tent uit om te gaan plassen. De wind luwt intussen en de luchtdruk begint aan een steile klim. Rond 12u kan ik aan
de wolken zien dat het einde van de miserie er zit aan te komen. Ik ontbijt in de tent en pak langzaam in. Tijdens
een droge periode breek ik snel de tent af, pak m’n rugzak en ga op pad. Het is intussen al 13u40 geworden, maar
ik heb geen haast. Het einddoel van vandaag is Torridon, slechts een uurtje of 3-4 stappen. Beinn-na-h-Eaglaise
(737m), een topje onderweg dat ik in mijn planning had opgenomen, kan ik wel vergeten.

Het is intussen min of meer droog geworden, maar ik wordt nu wel tijdelijk in de mist gehuld. Ik steek de col met
het meertje opnieuw over en daal tijdelijk vrij steil en over een stenig pad de Coire Grannda (Coire = dal in het
Gaelic) in. Het pad buigt af naar links en eenvoudig traverseer ik verder naar Bealach Ban. Intussen ben ik de mist
opnieuw uit en eenmaal deze col over (Bealach = col) openen zich mooie zichten op de Coire Fionnaraich met het
gelijknamige Loch. Het begint wel opnieuw te regenen. Gelukkig heb ik jas en regenbroek al aan vanaf de start van
de etappe en moet ik niet pauzeren. Ik daal een stukje af en begin dan hoog in het dalhoofd aan de traverse
richting de derde en laatste pas van de dag, Bealach na Lice. De hemelsluizen gaan opnieuw dicht en ik pauzeer om
iets te eten. Er passeert me een Brits koppel trekkers, meteen de enige andere mensen met een grote rugzak die ik
op de hele tocht zou ontmoeten. Ik vind aansluiting op de route die vanuit het dal omhoog klimt. Twee
mountainbikers komen hier omhooggesukkeld. Te voet, en met de fiets op de schouder. Gekken, denk ik bij mezelf.
Om dan te beseffen dat ze allicht net hetzelfde van mij denken. Ik hou ze eenvoudig achter me tot ik over de col
ben en de noordelijke oever van het Loch an Eion begin te volgen, een groot meer met enkele eilandjes. De toppen
komen stilaan allemaal uit de wolken, maar de setting blijft grauw, nat en leeg.

Over een langzaam dalend pad langs de noordflank van Beinn-na-h-Eaglaise loop ik nu naar het Loch Torridon toe. Al
snel komen de mountainbikers me voorbijgestoven. Nu en dan vallen enkele kleine gaten in het wolkendek. Ik het
noorden kijk ik quasi frontaal op het machtige Liathach-massief, dat erbij ligt als fort, een onneembaar oorlogsschip.
Wanneer ik het meer bijna bereikt heb zie ik in de verte al enkele tentjes staan op de camping, die mijn uitvalsbasis
moet worden voor een beklimming van die vesting morgen. Na een hele poos bereik ik de weg en wandel nog een
kilometer of twee over het asfalt verder tot ik rond 17u45 mijn bestemming bereik. Na navraag blijkt de campsite
helemaal gratis te zijn. Er is zelfs een redelijk propere sanitaire blok mét warme douche. Daar kunnen we op het
vasteland nog iets van leren! Een echte aanrader.

De weerberichten voor morgen zijn redelijk goed. Ik steek m’n oordoppen in (toch een handige en vederlichte
toevoeging aan mijn packlist voor slapen bij slecht weer of op campings) en ga vroeg slapen. Morgen wil ik eens op
tijd opstaan.

Dag 3: Maandag 25/04/2011: Rondje Torridon Campsite (10m) via Liathach Ridge

Vertrek: 7u40
Aankomst: 16u10
Wandeltijd: 6u15
Afstand: 13km
Klimmen: 1300m
Dalen: 1300m
Bergtoppen: Spidean ‘a Choire Leith (1055m), Mullach an Rathain (1023m)

Ik word wakker van m’n wekker rond 7u. De hemel is betrokken en sommige toppen zitten net in de wolken. Ik laat
m’n tent staan op de campsite, neem eten en water mee voor de beklimming en ga met mijn grote (maar weinig
gevulde) rugzak rond 7u40 op pad. Er staat een stevige wandeldag op het programma. Ik wil de Liathach-kam van
oost naar west overtrekken en daarbij de twee hoogste toppen van het massief, Spidean ‘a Choire Leith (1055m) en
Mullach an Rathain (1023m), meepikken.

Ik begin in oostelijke richting de smalle A896 af te stappen. Gelukkig is er nog niet al te veel verkeer. Onderweg
moet ik meerdere ‘cattle grids’ oversteken, telkens behoedzaam om niet te struikelen tussen de metalen staven.
Terwijl ik de laatste oversteek komt uit de andere richting plots een auto aangevlogen tegen wel 90km/h. Hij
vertraagt niet eens en ik moet springen voor mijn leven wanneer deze debiel met een hels lawaai het ijzerwerk
overdendert. Ik roep ‘m nog het F-woord na en zet mijn weg verder. Na een kleine 4km en zowat drie kwartier
stappen bereik ik dan de kleine parking voorbij Glen Cottage, het traditionele startpunt van deze Schotse
wandelklassieker. Er staat nog maar één auto geparkeerd, een tweede komt er net aangereden wanneer ik passeer
en gelijktijdig met de twee inzittenden begin ik zowat 50 meter verder aan de beklimming.

Het pad klimt meteen net rechts van de beek (Allt an Doire Ghairbh genaamd) stevig omhoog. Op sommige plaatsen
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is het pad geplaveid met stenen, iets wat ik zoals meestal behoorlijk vervelend vind omdat je je voeten nergens nog
horizontaal kunt zetten. Dalend is dit nog een stuk erger en ik hoop dat het pad vanmiddag onaangeroerd is gelaten
door overijverige jobstudenten van de National Trust. Nu en dan is er een korte en eenvoudige passage over de
rotsen waar wat handen- en voetenwerk bij komt kijken. Al snel openen zich mooie terugblikken op Glen Torridon,
waar de gelijknamige rivier zich grillig doorheen slingert met dikwijls brede kiezelbanken in de bolle oevers van de
meanders. Het koppel klimt tegen zowat hetzelfde tempo als ik, maar houdt tussendoor wat meer korte pauzes. Ik
verlies ze na een tijdje uit het oog en klim alleen verder. Op zowat 400m is het mogelijk te bivakkeren op een wat
vlakker stuk, wat hoger staan de ruïnes van een oud gebouw. Ik loop verder en al gauw klimt het pad weer erg steil
langs de beek omhoog op uiteindelijk op zowat 670m naar rechts af te buigen en langs enkele rotsbanden verder
omhoog te klimmen. Op zowat 850m bereik ik uiteindelijk de kam. Het is precies 10u, net wat ik beneden in
gedachten had.

Ik laat m’n rugzak staan op de col en begin in oostelijke richting te klimmen over kwartsietblokken om de meest
oostelijke top van de kam, Stuc a Choire Dhuibh Bhig (915m), mee te pikken. Al klimmend kom ik een tegenligger
tegen, uiteraard de man van wie de eerste auto op de parking was. Hij was er vanochtend al om 6u30 aan
begonnen. Het waait erg hard en het is koud. Snot vloeit overvloedig uit mijn neusgaten. Na een tiental minuten
bereik ik de top, die een machtige vooruitblik biedt op de kamwandeling van straks. Erg goed is te zien hoe de 630
miljoen jaar oude Torridon Sandstone, die de erg steile en soms in treden geërodeerde flanken van de berg vormt,
op de hoogste toppen wordt bedekt door een kap kwartsietgesteente. Het is die combinatie die Liathach z’n
specifieke identiteit schenkt. In het oosten en noordoosten domineren de flanken van Beinn Eighe, het massief dat ik
overmorgen wil overtrekken met opnieuw een lange kamwandeling. Dit massief is voor een veel groter gedeelte uit
kwartsiet opgebouwd, een gesteente dat typisch erodeert tot relatief kleine blokken die in lange, lichtgrijze
puinwaaiers de hellingen draperen. Zulke puinwaaiers zijn in het Liathach-massief in het geheel afwezig.

Ik daal terug naar m’n rugzak en neem nu toch eens een wat langere pauze om iets te eten. Intussen heeft het
koppel van daarnet ook de col bereikt. We praten even. De man een zwijgzame Schot uit Glasgow, de vrouw een
praatgrage Duitse die haar hart in Schotland is verloren (niet enkel in de bergen). Intussen wonen ze in Australië,
maar elk jaar komen ze 5 weken terug naar Europa voor familiebezoek én een week in de Highlands. De Duitse heeft
al 225 van Schotlands 283 Munro’s beklommen. Ik steek mijn respect voor die prestatie niet onder stoelen of banken.
Haar Schotse man zwijgt en ik weet dat hij er nog veel meer heeft gedaan. Als ze vragen aan hoeveel ik al zat, wijs
ik naar de top van Spidean ‘a Choire Leith (1055m) en zeg “that will be my first one”. De Duitse slaat een klein
kreetje en roept uit: “Oh my god, you’re starting with one of the hardest!”. Ik grijns en ga een minuutje of twee
later terug op pad. De weg naar de top zag er nog eenvoudig uit, maar ik wist dat het aan de andere kant andere
koek werd.

Meestal over kwartsietblokken met afmetingen tussen twintig centimeter en een meter vervolg ik de kam. Ik wip
twee kleine topjes over en daal na het tweede tijdelijk relatief steil af naar naar een bres. Daarna is het nog 150
meter eenvoudig over groter wordende kwartsietblokken klimmen tot ik na een finaal stuk tussen de rotsen zo rond
11u30 de top bereik. Onderweg heb ik de man van daarnet op weg naar het eerstje top ingehaald. We komen zowat
gelijktijdig boven. Ik trek meteen een extra laagje kleding aan want er staat een stevige wind en het is maar een
graad of vijf. Het uitzicht is erg mooi. Naast de terugblik op het reeds voltooide deel van de kam kan ik nu voor het
eerst ook het vervolg zien. Er zal meteen een steile afdaling volgen tot het begin van de beruchte passage langs de
Am Farasinen Pinnacles. Eenmaal die voorbij lijkt de rest van de kam een zondagswandelingetje te zullen worden. In
een diepe nis op de noordflank van de berg ligt het Loch Coire na Caime met haar kleine strandje. Verder weg
dobberen bergen als Beinn Alligin (986m), Beinn Dearg (914m), Baosbheinn (875m) en Beinn an Eoin (855m) als
puisten rond in een verdronken land. Jammer genoeg is de lucht vrij heiïg. Contrast ontbreekt wat en daarmee ook
het overweldigende gevoel bij het uitzicht.

Ik pauzeer opnieuw een tijdje om te eten en te drinken en daal dan redelijk steil en opnieuw over kwartsietblokken
af tot ik een diepe en smalle col bereik waar ik een traverserend pad oppik dat nu langs de zuidelijke bergflank de
eerste van de Pinnacles omzeilt. Zo bereik ik al snel een volgende colletje. Het is mogelijk om over de kam te
blijven lopen en zo alle Pinnacles over te klauteren, maar ik kies voor het spoor dat verder linksom traverseert. Dit
is het begin van de fameuze bypass-route. Het Schots-Duitse koppel loopt niet al te ver voor me. Het pad kiest nu
voor een erg smal terrasje op de loodrechte rotswanden. Op sommige plaatsen is het nauwelijks een halve meter
breed en de afgrond links is om van te duizelen. Technisch is het niet moeilijk, maar dit is niets voor
hoogtevreesleiders. De Faja de los Flores in de Pyreneeën zijn er niets bij. Bovendien ligt het spoor vol met
glibberige drek van god-weet-welke-beesten die hier komen lopen. Ik loop voorzichtig verder maar moet al snel
even pauzeren omdat ik het koppel heb ingehaald. De Duitse houdt zich op de indrukwekkendste passages vast aan
de rugzak van haar man. Het lijkt me gevaarlijk. Als ze ook maar een beetje uit evenwicht geraakt en uit reflex de
rugzak hard vastgrijpt kan ze hem verrassen. De passage blijft toch enkele honderden meters voortduren, langer dan
ik vooraf had gedacht. Uiteindelijk zijn we de laatste van de Pinnacles voorbij en bereiken we opnieuw de kam.

De moeilijkheden zijn nu plots geheel van de baan. Over een eenvoudig pad door het gras klim ik nu langzaam in
westelijke richting verder. Ik traverseer onder een eerste topje door, pik een tweede mee en klim dan wat steiler
maar nog steeds erg eenvoudig naar de top van Mullach an Rathain (1023m) toe, de tweede Munro van het Liathach-
massief. Het is intussen iets na 13u geworden en de zon komt er stilaan wat vaker door. Het uitzicht vind ik een
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stuk mooier dan dat van daarnet. Vooral het zicht op de nis met het Loch Coire na Caime en daarachter de met een
kwartsietkapje afgedekte top van Spidean ‘a Choire Leith (1055m) maken sier. Het massief van Beinn Alligin, waar ik
morgen in zou gaan vertoeven, is van hier een heel stuk beter te zien, net als het Loch Torridon en her en der nog
een plukje van de kustlijn.

Ik blijf een hele tijd pauzeren op een windstil plekje net onder de top. Om van het uitzicht te genieten, maar ook
omdat het nog vroeg is en ik niet veel zin heb om aan de erg lange afdaling terug naar de Campsite te beginnen.
Het is al 14u wanneer ik uiteindelijk besluit om terug in te pakken. Er komen sporadisch nog steeds wandelaars erg
traag omhoog geklommen vanaf Torridon. Die gaan zich toch mogen haasten om nog de hele kam te doen en voor
het donker aan de andere kant weer af te dalen. Onvoorstelbaar toch dat je jezelf zulke moeilijkheden op de hals
haalt door zo laat te vertrekken op een veeleisende wandeling als deze. Ik volg voorbij de top nog een metertje of
50 de kam en duik dan links naar beneden over het spoor dat hier een steile puinhelling af zigzagt. Na een tijdje
houdt het puin op en daal ik tussen het gras met nu en dan wat veen verder. Op een steiler stukje glijdt ik plots uit
in de modder en kom te val nabij een rotsblok. Met mijn linkerhand vang ik de schok op. Gelukkig loop ik daarbij
geen blessures op. Dit had slechter kunnen aflopen. Ik beveel mezelf me beter te concentreren en loop verder tot ik
op goed 500m een vlakkere strook bereik waarop ik even pauzeer. Het is goed te doen om hier te bivakkeren.
Vervolgens daal ik nog een tijdje verder langs de beek tot het pad uiteindelijk naar rechts afbuigt en na nog een
hele reeks zigzags, kleine klauterpartijtjes en enkele veenstroken terug onderin het Glen Torridon op de weg
uitkomt. Ik loop nog een kilometertje over het asfalt terug en bereik uiteindelijk iets na 16u de campsite.

Tot mijn verbazing is er meer volk dan gisteravond. Het is intussen maandag en het lange paasweekend zit erop.
Heel wat mensen blijken een hele week vakantie te hebben genomen. Als solotrekker wordt ik natuurlijk weer van
alle kanten aangestaard. Ik ga een douche nemen, was een t-shirt en m’n onderbroek en bereid m’n avondmaal. Het
is intussen behoorlijk zonnig geworden, maar wanneer m’n was hangt te drogen waait onverwachts plots toch nog
een regenbui over. Kan het hier dan echt geen dag droog blijven? Ik haal m’n was binnen, hang ze na een minuut of
vijf terug buiten, een volgend buitje noopt me alles weer binnen te halen, en die cyclus herhaalt zich nog wel een
keer of drie. De Schotse huisvrouw die nog geen droogkast heeft gekocht is toch wel erg hardleers, denk ik bij
mezelf. Wanneer ik klaar ben met eten ga ik nog maar een wandelingetje maken naar het schiereilandje aan de
oostzijde van Loch Torridon, vlakbij het dorp. De hemel trekt helemaal open. Ik blijf zitten tussen de geur van
zeewier tot zonsondergang, maar moet vaststellen dat de zon nog boven de westelijke horizon snel aan kracht
verliest. Er ontwikkelt zich geen alpenglow op de toppen en een beetje ontgoocheld keer ik terug naar de tent. Ik
ga slapen rond 22u en zet geen wekker.

Dag 4: Dinsdag 26/04/2011: Torridon Campsite (10m) – Loch Toll nam Biast (550m)

Vertrek: 9u50
Aankomst: 14u45
Wandeltijd: 4u55
Afstand: 13km
Klimmen: 970m
Dalen: 430m
Bergtoppen: Sgurr Mhor – Beinn Alligin (986m)

Ik slaap erg goed en blijf lang in m’n nest liggen ’s ochtends. Het is erg fris wanneer het licht wordt. In de tent lees
ik op m’n horloge 2°C af en dus weet ik dat het buiten lichtjes vriest. Ik steek m’n oordoppen in omdat er al heel
wat andere mensen op de Campsite volop aan het inpakken zijn terwijl ik nog wat wil doorslapen. Pas wanneer de
zon rond 9u zorgt dat het niet meer uit te houden is van de warmte sukkel ik uit de tent. Het is windstil en er is
geen wolkje te bespeuren. Wat een weertje voor de noordwestelijke Highlands! Dik tegen m’n goesting vreet ik 180
gram van m’n crunchymengeling met chocolade op. Voor de tocht heb ik geen tijd gehad om toerbrood te maken. Ik
kan me niet herinneren dat ik voor de rest al ooit lekker heb ontbeten op een lange trekking. Ik pak daarna snel ik
en wandel rond 9u50 definitief de Campsite uit.

Er staat maar een korte etappe op het menu. Eerst zal ik enkele kilometers asfalt moeten vreten langs de boorden
van het Loch Torridon om zo het pad door het dal Coire Mhic Nobuil op te pikken tot aan de flanken van Beinn
Alligin, een berg die ik vanavond graag wil beklimmen voor de zonsondergang. Het is maar een paar uur lopen tot de
bivakplek die ik in gedachten heb, dus kan ik ruimschoots mijn tijd nemen. Ik wandel terug het mooie dorpje door.
Meer dan 100 inwoners kan het niet hebben, maar er is wel een lagere school en een grote dokterspraktijk waar er
zelfs operaties worden uitgevoerd. Het wijdse uitzicht op het Loch Torridon wanneer je hier je voordeur uitstapt… ik
verlies een klein beetje mijn hart maar besef dan dat het je hier niet elke dag onder een heldere hemel het
wandelingetje naar de piepkleine supermarkt maakt.

Al snel loopt de weg langs het Loch Torridon. De brem langs de oevers deze rimpelloze zeearm staan volop in bloei.
Het is erg ontspannen wandelen. Slechts heel sporadisch rijdt me een auto voorbij. Bij een keienstrand staat een
mobilehome geparkeerd. De man staat te vissen op een grote steen. Na een tijdje loopt de weg stilaan omhoog en
verwijdert zich van de oevers van het meer. Ik klim een haarspeldbocht door en daal dan geleidelijk weer af tot ik
na zowat een uur aan een brugje in het bos het goed gemarkeerde begin van het pad door het dal oppik. Door een
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frisgroen lenteachtig berkenbos in loop ik nu rechts boven de beek over een goed uitgetreden pad omhoog. Na
enkele honderden meters stopt het bos en kom ik weer in zo’n typisch uitgestrekt veenlandschap terecht. Ik loop
een veehek door en hou iets verder pauze aan een groot rotsblok waar ik op kan gaan zitten. Dit dal weet me erg te
bekoren. De beek stroomt er in een ondiep ravijntje doorheen, waar zijbeken zich telkens met een mooie waterval in
naar beneden werpen. De markante gevorkte top van Beinn Alligin, met rechts daarvan de Horns of Alligin, houden
trots de wacht aan de overkant.

Ik pauzeer hier zowat een half uur. Het is aangenaam warm in de zon. Ik loop al de hele dag in t-shirt rond. Er
steekt me een oude man voorbij die ongetwijfeld de Horns of Alligin zal proberen temmen. Wanneer ik terug op pad
ga kruis ik een vrouw van een jaar of 65 die in Torridon woont. We maken een kort praatje. Daarna loop ik hoger
het dal in. De terugblik op het Loch Torridon mag er wezen. Ik heb voor het eerst het gevoel dat ik echt loop te
genieten onderweg. De vorige dagen vond ik nog niet echt het juiste ritme. Al snel bereik ik de samenvloeiing van
Allt a’ Bealach en Abhainn Coire Mhic Nobuil. Ik steek die tweede over via een forse brug en besluit nog maar eens
te pauzeren. Het is nog maar 11u45 en ik heb nog maar een uurtje of twee voor de boeg. Ik leg me languit op een
zeldzaam strookje gras naast de brug. Er lopen nog drie jongeren van een jaar of 18 (twee jongens en een meisje)
voorbij de me vragen naar de route om op de Horns of Alligin te geraken. Ik stuur ze het pad langs Allt a’ Bealach
op en zeg dat er aan de voet wel een afsplitsing zal zijn. Het zijn typische Britse jongeren. Het is toch wel waar
wat ze zeggen over eilandbewoners en esthetische lichaamsbouw. Vooral het wel erg forse achtersteven van de
vrouwen lijkt een constante.

Na een hele poos in het gras pik ik nu dezelfde route op als de jongeren. Ik zie ze intussen een heel stuk hoger al
beginnen aan de route naar de top. Het klimt nu redelijk langs de beek. Er opent zich een mooi uitzicht doorheen
het hoge Coire Mhic Nobuil en de toppen van Liathach waar ik gisteren op stond zijn plots allemaal zichtbaar. Op
zowat 350m bereik ik dan de afsplitsing van de route over de Horns of Alligin. Afsplitsing is in feite een verkeerd
woord, want van een pad dat dieper het dal inloopt is niet veel sprake. Nog een minuutje of tien kan ik wat sporen
aaneen knopen maar uiteindelijk moet ik voor het eerst m’n eigen weg zoeken door het met verspreide blokken
bezaaide Schotse veenlandschap. Ik blijf steeds onder de oosthellingen van Na Rathanan (866m) doorlopen en
vermijd zo de zompigste stukken in het diepste deel van het dal. Redelijk vlot schiet ik op. Mijn getten doe ik niet
aan, meer dan enkeldiep zak ik mits wat opletten toch niet in de blubber weg. Al snel ben ik nabij de erg brede col
in het dalhoofd aanbeland en krijg ik de waterval in zicht van de beek die zich uit het Loch Toll Nam Biast een weg
naar beneden baant. Het is aan dit meer, gelegen op een breed plateau onder de steile noordflank van Beinn Alligin,
dat ik wil gaan bivakkeren. Op Google Earth heb ik thuis gezien dat er zich een relatief groot strand bevindt aan de
westelijke zijde ervan, mogelijks een leuke plek voor de tent. Bovendien ligt de top Sgurr Mor (986m), de hoogste
top van het massief van Beinn Alligin, zich met 420 klimmeters binnen handbereik.

Ik steek het beekje nog over en klim dan relatief steil omhoog tot ik ter hoogte van enkele rotspartijen de uitlopers
van het plateau bereik. Ik steek de beek over tussen twee kleine meertjes en kies bereik zo uiteindelijk het meer. Ik
kies voor de zuidelijke oever en baan me soms tussen de blokken een weg naar de westpunt ervan. Eenmaal ik daar
ben aanbeland klim ik een afsluitingsdraad over en bereik zo m’n beoogde plek. Er verschijnt een brede, tevreden
glimlach op mijn gezicht. Het is een erg mooi hoekje. Het strand is wel 20 meter breed. Ik vind een geschikte
locatie voor de tent bovenop de eerste oeverwal van het in het meer stromende riviertje, op nauwelijks een meter
of 5 van het strandje. Aan de zuidelijke oever van het meer rijst erg steil de noordflank op van de top die ik straks
wil gaan beklimmen, terwijl Na Rathanan (866m), weer zo’n typische top uit Torridon Sandstone, fier boven alles
uittorent aan de overkant van het meer. Het zicht naar het oosten en noordoosten is volledig open. Ik zal de zon
morgenvroeg bijna vanaf de eerste minuut te vriend hebben. Het is nauwelijks 14u40. Ik lig dus weer een hele
middag te genieten in de zon, al is het hier wel een stuk frisser en winderiger dan daarnet en moet ik m’n fleece en
jas aantrekken. Na een poos haal ik zelfs mijn muts boven. Al snel is het 17u30 en begin ik te koken, eerst soep en
daarna een pastamaaltijd. Ik heb 6 spaghetteria’s en 2 vriesdroogmaaltijden mee, maar die laatste spaar ik op voor
als het eens een avond zou regenen en ik geen zin zou hebben om buiten te koken. Voorlopig heb ik nog steeds niet
zo’n avond gehad. Iets na 18u acht ik dan de tijd gekomen om te beginnen aan mijn stoot naar de top.
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Ik klim terug het veehek terug over en ploeter dan in west-zuidwestelijke richting verder tot de plaats waar ik
eenvoudig de noordwestgraat lijk te kunnen bereiken. Onderweg slalom ik tussen enkele kleine meertjes, waarvan er
eentje is bezet met een brede rietkraag. Ik ben nauwelijks aan het klimmen en de terugblik op het plateau met
daarachter de eenzame zandsteenpuisten wordt al snel adembenemend mooi. Op zowat 650m bereik ik de
noordwestgraat. Graat is het verkeerde woord, want ik merk nu dat de westflank van de berg veel minder steil is
dan de kaart me liet vermoeden. Een egale grashelling met verspreid puin van zowat 25° steil lijkt tot helemaal
tegen de top te reiken. Ik wijk lichtjes in zuidelijke richting af om het meeste puin te vermijden. Het is een saaie,
maar wel erg snelle klim. Af en toe blaas ik even uit en geniet van de uitzichten naar het westen, waar zwakke
hellingen vol veenplassen uiteindelijk het Atlantische water induiken. Vlak onder de top vind ik aansluiting op het
pad dat over de kam loopt vanaf Tom na Gruagaich (922m), de zuidelijkste top van het massief. Ik klim verder door
diepe voren uitgesleten door duizenden voorgangers. Iets voor 19u bereik ik dan de top met daarop een enorme
steenman.

De uitzichten die ik krijg vanop Beinn Alligin (986m) zijn de mooiste van de hele tocht. Het zachte avondlijke
zonlicht strijkt door de wolkenloze hemel en legt in de veenwildernis contrasten bloot die me tot nu toe waren
ontgaan. De geïsoleerde bergen trekken reeds lange schaduwen door de valleien. In het westen verdrinkt de Oceaan
in de gloed van de avondzon. Ik meen de contouren van het Isle of Lewis te ontwaren, het grootste eiland van de
Outer Hebrides archipel. Dat is toch een kilometer of 70 hiervandaan. Over het Loch Torridon heen krijg ik een erg
mooie blik over de toppen waartussen ik de eerste twee dagen heb gelopen. Veel verder weg komen de Black Cuillin
op Skye in beeld. Maar het mooiste is natuurlijk het zicht in de oosthoek; waar Liathach, Beinn Eighe en Beinn Dearg
in al hun glorie staan te pronken. Die twee laatste toppen worden langs hun noordzijde geflankeerd door een breed
dal bezaaid met meertjes. Het is deze vallei die ik morgenvroeg cross-country wil doortrekken om de link te leggen
met Beinn Eighe. Het ziet er een heel eind uit. Veel meer op de voorgrond vangen ook de Horns of Alligin, waar ik
nu een heel eind bovenuit ben geklommen, hun portie avondzon. In noordelijke richting herken ik onder meer An
Teallach (1062m) en Slioch (980m). Wanneer ik even tot het noordelijkste puntje van de langgerekte top loop kan ik
m’n Akto als een miniscuup groen stipje zien staan aan het strand.

Het is wel fris op de top en er waait een koude, oostelijke bries. Ik trek een tweede fleece, mijn jas, handschoenen
en een muts aan. Goed dat ik ondanks de heldere hemel vanmiddag heb besloten om niet op de top te bivakkeren.
Ik zou veel werk gehad hebben om een constructie te bouwen die me hier min of meer uit de wind kon houden ’s
nachts. Ik verschuil me achter de steenman op de top en sta nu en dan op om nog eens rond te kijken. Erg graag
wou ik de Alpenglow zien verschijnen op al die toppen in het oosten, maar net als gisteren verliest de zon erg snel
aan kracht als ze de horizon nadert. Voor alpenglow ’s avonds moet je niet in noordwest Schotland zijn, althans niet
in het voorjaar en vroeg in de zomer. Het koude zeewater zorgt voor nevelvorming boven de Oceaan, nevel die het
zonlicht dimt. Wanneer de zon ’s ochtends in het oosten opkomt zijn de kansen allicht groter, maar ik geraakte
tijdens de tocht nooit om 5u30 uit m’n bed.

Al rond 20u45, bijna een kwartier voor ze officieel ondergaat, is er ondanks de wolkenloze hemel van zon geen
sprake meer. Ik blijf nog even dralen op de top en begin dan aan de afdaling. Het is 420 meter dalen en dus houd
ik er stevig de pas ik om beneden te zijn voor het te donker wordt. Ik feite huppel ik gewoon de helling af. Na een
dik kwartier heb ik de hoogtemeters er al opzitten en wandel rustig verder over het veenplateau tot de tent. Het is
nog licht genoeg om m’n dagboek bij te houden alvorens te gaan slapen. De wind is hier aan het meer merkbaar aan
kracht toegenomen sedert vanmiddag en ik hoop maar dat dit geen weersverslechtering aankondigt. Morgen staat er
namelijk een erg stevige etappe op mijn programma.
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Dag 5: Woensdag 27/04/2011: Loch Toll nam Biast (550m) – Incheril (30m)

Vertrek: 8u20
Aankomst: 20u40
Wandeltijd: 9u00
Afstand: 23km
Klimmen: 1250m
Dalen: 1770m
Bergtoppen: Ruadh-Stac Mor (1010m), Spidean Coire nan Clach (993m), Sgurr Ban (970m), Sgurr nan Fhur Duibhe
(963m)

Ik wordt iets na 7u zwetend wakker. De zon zit reeds volop op de tent. Ik blijf nog even liggen en sta rond 7u20 op.
Het weer is een droom. Er is geen wolkje te zien en de wind is volledig weggevallen. De voorspellingen die me
vorige week deden beslissen mijn tickets te boeken lijken uit te komen. Ik pak rustig in en ben om 8u20 op pad. Het
meer omtrek ik nu langs de eenvoudigere noordzijde. Al snel bereik ik zo weer de drempel van het plateau. Terwijl
ik tussen de blokken afdaal naar de met meertjes bezaaide Bealach a’ Chomhla, schuift mijn linkerhiel weg wanneer
ik hem op een venig plekje neerplant. Ik val voorover en weet met mijn rechterhand op een rotsblok de klap op te
vangen. Ik loop een schaafwonde op mijn onderarm op, maar het had een stuk erger kunnen aflopen als ik
bijvoorbeeld met mijn hoofd op die blok was beland. Ik scheld mezelf de huid vol. Dat is nu al de tweede maal op
drie dagen tijd, veel meer dan me lief is. Voor deze tocht was het al jaren geleden dat ik nog eens te val was
gekomen. Ben ik nu echt zo lomp geworden? Na een minuutje zelfkritiek en zelfreflectie daal ik verder af tot ik de
col bereik.

Ik begin nu aan het lange stuk cross-country in oostelijke richting door het dal. Tegen zowat 3km/h zoek ik me een
weg langs de vele veenmoerassen en tussen blokken die afgerond zijn van de steile noordflank van Stuc Loch na
Cabhaig (882m) of hier tijdens het laatste glaciaal door mega-gletsjers zijn gedumpt. Op een brede col ten oosten
van het Loch na Cabhaig, alweer een meer met een leuk strandje, neem ik een eerste pauze. Deze col is in feite
niets anders dan een erg brede morenerug die tussen de massieven van Beinn na Eoin en Beinn Dearg dwars door het
dal ligt. Ik loop de hele tijd in t-shirt, maar tijdens het pauzeren moet ik toch tijdelijk een fleece aantrekken
vanwege de frisse oostelijke wind die intussen opnieuw is komen opsteken. Na een kwartiertje ga ik terug op pad en
loop nog een paar kilometer verder tot ik de oostpunt van het Lochan Carn na Feola bereik. Erg moeilijk is het
allemaal niet. Ik heb mijn getten aan, maar echt nodig was dat zelfs niet want door goed op te letten ben ik nog
nergens meer dan enkeldiep in het veen weggezakt. Aan het meer hou ik opnieuw een pauze en klim vervolgens in
de richting van het pad dat naar Loch Coire Mhic Fhearchair toeloopt. Cross-country klimmen wanneer er nog
redelijk wat vegetatie staat is zoals gewoonlijk toch heel andere kost dan vlak of bergaf. Ik laat heel wat zweet.
Uiteindelijk bereik ik het pad, dat me langzaam klimmend en met erg aantrekkelijke uitzichten naar het meer gidst.
Dit meer wordt wel eens het mooiste van heel Schotland genoemd, met aan haar zuidzijde de door twee steile
couloirs doorsneden, quasi verticale flank van de ‘Triple Buttress’. In de couloir houden nog enkele kleine
sneeuwveldjes stand. Er ligt overal langs mijn route al veel minder sneeuw dan ik op voorhand had verwacht voor de
tweede helft van april. Slechts op beschutte plekjes waar tijdens de winter dikke accumulaties werden gevormd ziet
het soms nog wit.

Het is intussen zowat 12u geworden. Mijn dag zit er nog lang niet op. Ik wil vanaf het meer door een erg steil
uitziende couloir een stukje links van de Triple Buttress de kam bereiken met een lange graatwandeling zowat alle
toppen van het massief van Beinn Eighe aaneen rijgen en daarna ergens vroeg in de afdaling naar Kinlochewe
bivakkeren. Daarmee verwacht ik nog zowat vier à vijf (wandel)uren zoet te zijn. Ik wil nu echter eerst een lange
pauze nemen om zo op zijn minst het tweede deel van de kamwandeling te doen als de zon al wat lager staat en
het licht mooier is. Ik doe mijn schoenen uit en leg me languit op de rotsen in de zon. Wel moet ik mijn jas
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aandoen. Er waait een onaangename wind van over het meer die krachtig genoeg is om voor schuimkopjes te zorgen.
Na een halfuurtje verzet ik me achter een grote beschuttende rotsblok. Er komt redelijk wat volk voorbij. Velen
lijken hetzelfde plan als mij te hebben en kijken dikwijls bang naar de couloir. Ik erger me dood aan een vrouw van
een jaar of 40 die als zelfverklaarde specialiste iedere passant goede raad geeft voor de klim, maar duidelijk zelf
zwaar met de poepers zit. Ze vertelt ook aan iedereen dat ze op een dozijn na reeds alle Munro’s heeft beklommen.
Dat zal dan wel zo zijn, maar toch. Ik verzet me zelfs een tweede maal om haar niet meer te horen. Na een halfuur
blijkt dat ze een wandelgezel heeft, een andere vrouw van min of meer dezelfde leeftijd die nu met grote
achterstand aankomt. Voor het rotwijf het sein om meteen terug te vertrekken. Gezellig dagje samen zo. Een
leukere ontmoeting heb ik als ik de oude vrouw van gisterochtend hier komt afgedaald. Ze heeft er de volledige kam
al opzitten en ik kan niet anders dan na een korte babbel met veel respect afscheid nemen. Tevens vertelt ze me
dat er voor later op de dag meer bewolking wordt voorspeld met eventueel zelfs wat regen.

Rond 13u30 acht ik de tijd gekomen om terug te vertrekken. Ik omtrek het meer langs de oostelijke zijde en klim
over een met steenmannen gemarkeerd pad tot vlak onder de flank van de Triple Buttress alvorens een stukje te
traverseren in de richting van de couloir en daarbij onderweg nog één of twee steile rotsbanden over te klimmen.
Zo bereik ik de basis van een puinwaaier onder de couloir. Het zijn weer van die typische kleine witte of
lichtbruinige kwartsietblokjes, erg vervelend terrein. Enkele van de mensen die daarnet aan het meer
voorbijkwamen staan te gapen naar de helling en keren uiteindelijk terug. Over een vaag zigzagspoor klim ik
voorzichtig en steil naar de couloir toe, die eveneens gevuld is met puin en kleine blokjes. Drie mensen beginnen
net aan de afdaling vanop de graat. Het risico op steenslag is me hier te groot. Ik klim rechts een rotspartij op en
wacht bijna een kwartier tot ze me voorbij zijn gedaald. Ze nemen een andere route op de puinhelling zodat ze
veilig zijn voor steenslag die ik al klimmend kan (en zal) veroorzaken in de couloir. Ik klim nu over het puin een
stukje verder omhoog, maar wijk al snel uit naar de rotspartijen links in de couloir, die ik erg eenvoudig al
klauterend kan nemen tot net onder de col. Het is al 14u45 wanneer ik die uiteindelijk bereik na toch een stevige
beklimming.

Ik verstop m’n rugzak net boven de col en begin meteen aan de beklimming van Ruadh-stac Mor (1010m), de
hoogste top van het massief die desondanks een beetje zielig uit de rij ligt op een noord-zuid gerichte afgeplatte
kam. Aanvankelijk verloopt de beklimming over blokken en rotspartijen, maar al snel wordt het erg eenvoudig over
een flauwe helling. De uitgestrektheid van de top zorgt ervoor dat ik wat moet rondlopen om van alle uitzichten te
genieten. Het mooiste is ongetwijfeld de terugblik op het Loch Coire Mhic Fhearchair, met daarachter een blik
dwars doorheen het door geïsoleerde puisten omzoomde dal dat ik vanochtend helemaal ben doorgetrokken. Het ziet
er al een heel eind uit tot Beinn Alligin (986m), de berg waar ik gisteren op de top stond. De top biedt ook een
vooruitblik op grote delen van de kam die ik nu zou gaan overtrekken. Het ziet er redelijk ruig uit en vooral een
heel eind tot de laatste top, Sgurr nan Fhir Duibhe (963m). Intussen komt vanuit het westen een cirrusscherm
opzetten. De oude dame lijkt dus gelijk te krijgen.

Na een minuut of tien daal ik snel terug naar mijn rugzak. Ik pauzeer een kwartier om innerlijke mens te versterken
en mijn spieren te laten recupereren. Ik voel nu al enige vermoeidheid toeslaan, en ook al weet ik dat ik nog een
heel eind voortkan is dat vroeg met wat er nog allemaal op het menu staat in het achterhoofd. Rond 15u30 ben ik
weer op pad. Ik klim via een steile rotsband die wat eenvoudig handen- en voetenwerk vergt naar het volgende topje
toe en daal vandaar eenvoudig door het gras naar een brede col. Hier begint dan meteen weer de volgende klim, die
hoofzakelijk over puin en blokken leidt naar de top van Spidean Coire nan Clach (992m). De hele route is relatief
eenvoudig met een goed volgbaar spoor. Deze top is de tweede Munro van het massief. Bijna iedereen daalt van
hieruit over een goed pad terug naar de parking in het Glen Torridon. Slechts weinige mensen doen de volledige
graat op één dag omdat starten (Glen Torridon) en aankomen (Kinlochewe) op dezelfde plaats dan niet mogelijk is.
Ik laat nog een foto van mezelf nemen op de top. De laatste mensen beginnen aan de afdaling, ik ben nu de enige
mens op de hele graat. De zon verdwijnt in het westen stilaan achter het opzettende cirrusscherm. Ik heb vanop de
top niet alleen een geweldig uitzicht op onder meer Glen Torridon en de doodse dalen vol afgerold kwartsietpuin in
de noordelijke nissen van het massief, maar ook een overzichtelijke vooruitblik over de rest van de route over de
kam. Ik moest nog twee toppen over, Sgurr Ban (970m) en Sgurr nan Fhur Duibhe (963m), met telkens een stevig
stuk dalen en klimmen tussenin. Vooral de klim naar Sgurr nan Fhur Duibhe (963m) ziet er straffe kost uit. Hoe het
vanop die top dan verder moet is me nog niet helemaal duidelijk, want het vervolg van de graat richting Kinlochewe
ziet er erg geaccidenteerd uit met enkele bressen.
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Na het zwakke moment van daarnet heb ik m’n goede benen teruggevonden. Ik versnel m’n pas, wip eenvoudig de
top van Sgurr Ban (970m) over, daal steil af door het puin naar de volgende col en klim dan behoorlijk steil en over
een vage en nog maar erg schaars met steenmannen gemarkeerde route over blokken en rotspartijen voorzichtig
omhoog naar de laatste top van de dag, Sgurr nan Fhur Duibhe (963m). Het is intussen 17u45 geworden en de zon is
helemaal verdwenen. Verder naar het oosten zie ik de toppen wel nog in het zonlicht baden. Er staat een koude
wind op de top. Ik neem toch nog een pauze om te eten en te drinken alvorens aan het laatste deel van de etappe
te beginnen. Ik ben intussen al meer dan 10 uur onderweg, tien uur waarin ik nog maar enkele honderden meters
een echt wandelpad onder de voeten heb gehad. Ik verstuur nog een SPOT-bericht naar huis. Na een kwartiertje heis
ik m’n rugzak terug achterop.

De daalroute naar Kinlochewe daalt nu langzaam in NNO-richting verder over de kam alvorens nabij Leathad Buidhe
af te dalen in de Coire Allt a’ Chuirn. Al na enkele tientallen meters bereik ik de eerste diepe bres in de kam. Hierin
kan ik onmogelijk rechtstreeks afdalen. Een steenman gidst me naar de oostzijde van de kam. Wat ik zie doet me
schrikken. Ik moet een meter of tien erg steil naar omlaag klauteren om zo een spoor op te pikken dat onder de
bres doorloopt en daarna weer (met klauterwerk) naar de kam toeklimt. De moeilijkheid van deze route verrast me
compleet. Ik voel me niet op m’n gemak en twijfel. Zou ik terug moeten keren over de kam naar de top van Spidean
Coire nan Clach (992m) en vandaar naar de parking dalen? Die route zal me minstens 2u30 kosten, als ik geen
problemen tegen kom onderweg. De kans dat ik het dal niet haal voor het donker is reëel. Ik moet hierdoor. Zeer
voorzichtig klauter ik de eerste meters af, maar de stress krijgt me te pakken. Ik voel dat mijn linkerdijbeen elk
moment volledig in de kramp kan schieten. Als dat gebeurt kan ik het hier wel schudden. Godverdoeme toch, wat
een miserie. Lang geleden dat ik me zo in de nesten heb gewerkt. Ik weet dat ik wel probleemloos terug omhoog kan
klauteren als het niet anders kan, maar sta toch als opgejaagd wild op de helling. Zo geraak ik nooit beneden. Ze
zouden thuis niet blij zijn als ze me zo bezig zagen. Ik zoek een goed steunpunt en verplicht mezelf me te
ontspannen. Dat lukt. Ik zie het echter niet zitten om af te dalen tot het spoor onder de bres. Het moeilijkste stuk
lijkt vlak onder me pas te komen. Ik zoek naar een uitweg naar rechts en vind die ook. Nog twee meter klauter ik
naar beneden en dan traverseer ik naar het zuiden toe tot ik een erg steile puinhelling bereik. Langzaam dalend
traverseer ik die verder over in zuidelijke richting om een beter overzicht te krijgen. Hier is het nog te steil om af
te dalen. Wanneer ik min of meer de oostgraat bereik, heb ik een goeie kijk naar beneden. Erg steile puinhellingen
van kwartsiet stromen een brede depressie in, waar een beek lijkt te ontspringen die verder stroomafwaarts
samenvloeit met Allt a’ Chuirn, de beek waarlangs de reguliere daalroute loopt. Dit gaat lukken. Ik zie het pad zelfs
lopen op de andere valleiflank. Probleem is echter dat de beek zich in een ravijntje lijkt in te snijden dat ik allicht
niet overgeraak. Vanaf de depressie lijkt het echter ook goed te doen om langs een puinhelling door te traverseren
naar een uitgestrekt veenplateau, vanwaar ik wel frontaal zou moeten kunnen afdalen naar de A896 richting
Kinlochewe. Ergens in de depressie of op dat veenplateau zal ik wel een bivakplek vinden.

Ik heb terug een plan en ik heb terug focus. Voorzichtig daal ik erg steil door het puin af. Voeten dwars op de
helling, linkervoet naar beneden, rechtervoet bijtrekken, en zo 200m tot ik uiteindelijk eenvoudiger terrein bereik
nabij de bodem van de kom. Het ergste zit erop (dat dacht ik toen toch). Bivakkeren is hier nog onmogelijk, veel te
veel puin en kleine blokken, maar aan het beekje vul ik alvast mijn watervoorraad volledig bij voor mocht ik
verderop een plekje vinden zonder stromend water. Over het puin traverseer ik in noordoostelijke richting onder een
steile helling door en kom zo op ongeveer 450m stilaan op het veenplateau terecht. Ik zoek naar een bivakplek,
maar deze zone is echt verzopen en dus daal ik frontaal verder af. Deze veenstrook is de ergste van de tocht.
Constant zak ik enkeldiep weg, maar mijn voeten blijven droog. Bivakkeren kan ik hier wel vergeten. Op goed 300m
zie ik dan plots een onverwacht obstakel voor me opduiken: een 2 meter hoge afsluiting. Alle houten palen staan
waggel in het veen en de draad is slecht gespannen. Hierover klimmen kan ik wel vergeten. Wat een miserie. Ik zie
maar een oplossing en dat is om de draad in noordelijke richting te volgen in de richting van de beek, die over te
steken en zo terug aansluiting te vinden op de normale route naar Kinlochewe.
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Al snel duikt de draad steil omlaag als ik het dal begin in te dalen. Ik daal een glibberige, venige helling van 30-35°
vol lage struikjes af. Het is gekkenwerk, maar ditmaal val ik geen enkele keer en al vrij snel sta ik goed 100 meter
lager bij de beek. Het pad loopt vlak aan de overzijde. Maar ik ben er nog lang niet. De beek stroomt door een 5
meter diep ravijntje met quasi verticale flanken. De afsluiting stopt pal bovenop de ravijnflank. Hangend aan de
laatste staak zou ik de andere zijde van de draad kunnen bereiken, maar de kans is groot dat ik het gewicht van
mezelf en m’n rugzak te groot is en ik kracht tekort zal komen om me naar de andere kant te slingeren. Als dat
niet lukt zal ik daar hangen tot mijn spieren verzuren en tenslotte achterover het ravijn instorten. Ook
stroomopwaarts overal ravijn. Er zit niets anders op dan langs de draad terug omhoog te klimmen en onderweg erg
goed uit te kijken of ik nergens onder of door de afsluiting kan kruipen. En indien dit niet lukt, helemaal in
zuidelijke richting lopen tot god weet waar uitkom. Godverdoeme toch! Ik krijg het echt niet cadeau vandaag. En
dan toch een meevaller: na een meter of 20 klimmen ontdek ik een gat op een goeie meter hoogte. Ik twijfel geen
seconde en vergroot het gat tot ik er net door kan. Op die hoogte zullen er wel geen schapen doorheen springen. Ik
steek eerst m’n rugzak erdoor en leg die dwars op de steile helling. Gelukkig gaat hij niet aan het rollen, want dan
zou het tot in de beek zijn geweest. Vervolgens kruip ik zelf naar de andere kant. (achteraf besef ik dat de
omgekeerde volgorde logischer en veiliger was geweest). Iets verderop kan ik finaal toch naar de beek afdalen en
aan de andere kant steil naar het pad toekruipen. Ik schreeuw er alle frustratie uit.

Het is intussen al 19u40 geworden. De blik doorheen het valleitje, met op de steile flanken plukjes bos en
daarachter het massief van Beinn Eighe, is prachtig. Maar ik heb er niet veel oog meer voor. Ik daal verder en verder
af, want ook hier is het overal veel te zompig om ook maar een bivak te overwegen. Dat blijft zo maar duren en
uiteindelijk bereik ik onderin het dal de asfaltweg nabij een huis. De man is in de tuin aan het werk. Ik vraag of er
een camping is in Kinlochewe. Hij kijkt me verschrikt aan. Ik moet een erg verwilderde indruk maken. Mijn ogen
jeuken, ik weet dat ze bloeddoorlopen zijn. Voor hij op m’n vraag antwoordt, vraagt hij “How far have you walked
today”, en ik vind er niets anders op dan te antwoorden met “You don’t wanna know”. Ik heb de afdaling erg snel
en geconcentreerd genomen, maar nu tijdens het korte gesprek merk ik dat ik me helemaal leeg heb gelopen. Ik
antwoord traag en sloom. Tijdens de hele afdaling heb ik ook niet gepauzeerd. Er is geen camping, enkel een
mobilehome-park. Ik loop toch de kilometer over het asfalt naar het dorp. De bunkhouse bij het hotel ziet er
ongezellig uit. Ik sla rechtsaf de weg naar Inverness in. Het is intussen al 20u40 en aan het schemeren. Er zijn niet
meteen beschutte bivakplekken te vinden. Na opnieuw een kleine kilometer sla ik linksaf op het wegje naar Incheril.
Vlak voor de brug over Kinlochewe River vind ik dan eindelijk wat ik nodig heb: een (relatief) beschut stukje bos
vlak langs het water. In het laatste daglicht plant ik snel m’n tent neer en bereid nog een vriesdroogmaaltijd. Ik ben
vandaag bijna 13 uur onderweg geweest, waarvan goed 9u zuiver wandelen. De cijfertjes (23km, 1250m klimmen,
1770m dalen) zijn hoog, maar ook niet uitzondelijk. Wat vandaag tot de zwaarste dag van m’n trekkingcarrière
maakte was natuurlijk de combinatie van de afstand met het terrein: eerst al die cross-country, dan de lange ruige
kamwandeling en tenslotte een niet licht te vergeten afdaling. Ik sta er zelf van te kijken dat ik dit kan na zo kort
geleden drie maanden zonder enige duurinspanning te hebben gehad. Ik drink nog een liter water om te
rehydrateren. Eenmaal in de tent steek ik m’n oordoppen in omdat elke auto op de grote weg iets verderop telkens
een hels lawaai veroorzaakt bij het overrijden van een veerooster. Al snel zink ik weg in een diepe slaap.

Dag 6: Donderdag 28/04/2011: Incheril (30m) – Altt Foillais boven Letterewe (110m)

Vertrek: 11u10
Aankomst: 17u15
Wandeltijd: 4u10
Afstand: 15km
Klimmen: 280m
Dalen: 200m

Wanneer het ’s morgens terug licht wordt regent het lichtjes. Ook al bestaat de mogelijkheid dat ik gezien wordt
vanop het brugje over de rivier draai ik me nog eens om. Ik heb de slaap nodig na de lange dag van gisteren. Slechts
nu en dan rijdt een auto voorbij. Uiteindelijk kruip ik om 9u uit m’n nest. Het is intussen opgehouden met regenen.
Nu ik naast m’n tent sta te bewegen is de kans dat iemand me ziet uiteraard veel groter en dus zet ik er stevig de
vaart in. Nu ik hier toch in het dorp ben besluit ik mezelf te verwennen en ergens een douche te vinden. Waarom
niet de kans grijpen als die er is? Ik loop terug tot bij de mobilehome-parking, waar een bord aan de ingang
duidelijk “no tents” vermeld. De kans ik klein dat ze hier een zwerver zullen toelaten, maar m’n intro “I know I’m
not a mobilehome” ontwapent de situatie en vijf minuutjes later kan ik het zweet en angstzweet van gisteren
wegwassen. Ik bedankt de man uitgebreid en ga daarna ontbijten aan een picknicktafel bij de brug over A’
Ghairbhe, de beek die vanuit Glen Torridon door het dorp stroomt.

Iets na 11u ben ik eindelijk echt op weg. Ik steek terug het brugje over en wandel enkele boerderijen voorbij in het
gehucht Incheril. Nabij een klein kerkhof vind ik aansluiting op het pad dat langs een afsluiting in noordwestelijke
richting door het dal loopt. Er loopt een koppel voor me. Ik hou even pauze om ze niet in te halen. Al snel loop ik
langs de boorden van Kinlochewe River stroomafwaarts richting het Loch Maree. De rivier slingert zich langs brede
kiezelbanken en de oevers staan alweer vol gele brem. Het is genietbaar wandelen. De hemel is betrokken, maar het
is compleet windstil en daardoor loop ik al snel te zweten in mijn t-shirtje. Mijn benen voelen nog erg zwaar aan na
de lange dag van gisteren. Wanneer ik na een uurtje het Loch Maree bereik hou ik in het gras een lange pauze.
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Ik heb vannacht al besloten om het vandaag rustig aan te toen. Normaal gezien was mijn plan om onder de wesflank
van Slioch door cross-country naar het Loch Garbhaig te lopen en vandaar dan verder te klimmen naar Beinn Lair. De
noordelijke hellingen van die top zouden me vanop bijna loodrechte rotswanden geweldige uitzichten moeten bieden
op het Lochan Fada. Vanop de top verwachtte ik makkelijk over de kam verder te kunnen tot de Bealach Mheinnidh.
Heel dat zware cross-country traject zie ik nu niet echt zitten. Bovendien hangt de wolkenbasis op nauwelijks 700m.
Ik besluit om gewoon langs de boorden van het Loch Maree te lopen tot in de buurt van Letterewe en dan morgen
op de col terug aan te knopen met mijn oorspronkelijke planning. Uit het verslag van Ivo herinner ik me dat hij dit
een erg mooi stuk vond.

Ik bereik al snel het brugje over Abhainn an Fhasaigh, de beek die door een diep ingesneden vallei het water van
Lochan Fada naar Loch Maree afvoert. Hier pauzeer ik even om mijn watervoorraad bij te vullen. Net voorbij het
brugje splitst de route. Het duidelijkste pad buigt rechtsaf het dal in. Dit is de normaalroute naar Slioch (980m), de
machtige berg die het meer domineert. Ik blijf echter rechtdoor lopen over een snel vervagend pad met regelmatig
wat modderstroken. Het klimt nu tijdelijk stevig om boven rotspartijen langs de oevers van het meer uit te
klimmen. Daarna daalt het terug af naar een breed plateau waar enkele riviertjes zich samenweven op een grote
grasvlakte met daarop de restanten van eeuwenoude ijzersmelterijen. Een erg aantrekkelijke locatie voor een bivak.
Over een erg vaag pad dat in de zomer wanneer het gras langer is allicht nauwelijks te ontwaren is traverseer ik nog
een stuk verder door onder een steile rotsflank waarop een koppel raven hun kenmerkende krassende geluid
produceren.

Het tweede stuk langs het Loch Maree is prachtig. Een smalle strook bos met daarin tal van veenplassen slingert zich
langs de oevers van het meer. De varens steken net allemaal hun kopje uit de grond langs het pad, dat steeds een
dikke 50m boven het meer traverseert. Een maand later en je moet je hier door een dicht dek varens wringen.
Overal zingen koekoeks hun lied. Enige minpunt zijn de lange, hoge afsluitingen die overal zijn opgetrokken onder
het pad. Op sommige prijkt een bordje “Letterewe Regeneration Project”, met daaronder een jaartal tussen 2007 en
2009. Het lijkt erop dat grote stukken grond langs de noordelijke oevers van het meer worden omheind in het kader
van natuurbeheer. De zin van het project ontgaat me. De enkele honderden mensen die hier op een jaar passeren
(meer kunnen het er niet zien, aan het pad te oordelen) zijn wandelaars en veroorzaken in elk geval minder
(visuele) hinder en vervuiling dan deze kilometers lange afsluitingen. Onderweg neem ik een pauze in het gras, en
daarbij merk ik voor het eerst op dat enkele teken langs mijn broekspijpen omhoog kruipen. Verdoeme, na al die
verhalen die ik had gelezen hoopte ik er eind april toch aan te ontsnappen. Ik controleer mijn armen en benen en
kan twee rondwandelende examplaren onderscheppen. Zo te zien ben ik nog nergens gebeten. Ik schud er nog wat
van mijn broek en wandel dan verder.

Na een hele tijd daalt het pad naar het meer toe en bereik ik bij enkele grote weilanden een eerste huis. Ik steek
via een brugje een beek over en wandel dan langs grote paardenweiden verder richting Letterewe. Ik had gehoopt
om hier ergens langs het meer te kunnen bivakkeren, maar alles ligt vol stront en na enkele slechte ervaringen in de
Pyreneeën vorig jaar heb ik ook niet veel zin om tussen de paarden te staan. Zo bereik ik een tweede groep huizen.
Letterewe is niet het pittoreske oord die de naam en locatie zouden doen vermoeden. Een rijke stinkerd heeft hier
een paleis in ware imperiale stijl neergepoot. Inclusief private GSM-mast en twee 4×4’s om de 800m aardeweg rond
het huis te bestrijken (aansluiting op de weg is er niet). Mensen zie ik niet meteen. Allicht is het maar een
vakantiehuisje. Ik bol het maar af en begin te klimmen op het pad richting Bealach Mheinnidh. Na een meter of 100
klimmen bereik ik dan de ruïnes van een oud gebouw, met binnen de muurtjes een mooi vlak grasveld vlakbij de
beek. Letterewe is net uit het zicht verdwenen. Ik twijfel geen seconde en besluit hier te bivakkeren. De zon is er
intussen alweer doorgekomen. Wanneer ik m’n kousen uittrek en enkele meters door het gras loop, moet ik tot mijn
ontstelling vaststellen dat er tientallen miniscule teken over m’n voeten lopen. Ik pluk ze er allemaal af en moet nu
toch ook mijn tekentang bovenhalen om twee van die kleine krengen te verwijderen die zich al hebben vastgebeten
in mijn knieholte en lies. Daarna doe ik weer kousen aan die ik over mijn broekspijpen trek. Ik breng de rest van de
avond door op het pad om niet meer door het gras te moeten lopen. (Achteraf merk ik bij het herlezen van Ivo’s
verslag dat ik op identiek dezelfde plaats heb gebivakeerd als waar hij enkele jaren geleden ook zoveel problemen
had met teken). De avondzon zorgt nog voor erg mooie uitzichten op het meer. Ik trek buiten al mijn kleren uit om
zeker geen teken te importeren in de binnentent. Rond 21u ga ik slapen.

Dag 7: Vrijdag 29/04/2011: Allt Foillais (110m) – Loch Toll a’ Mhadaidh (420m)

Vertrek: 8u55
Aankomst: 16u30
Wandeltijd: 6u00
Afstand: 18km
Klimmen: 1190m
Dalen: 880m
Bergtoppen: Meall Mheinnidh (722m)

Het lukt me weeral niet om vroeg op te staan. Pas om 8u10 kruip ik uit m’n slaapzak. Het is opnieuw compleet
helder. Tijdens de nacht was het volledig windstil, maar nu steekt er een zuidoostelijke bries op die erg snel aan
kracht wint. Het zorgt er wel voor dat alle condens op m’n tent alweer is opgedroogd tegen het moment dat ik ze
inpak. Ik controleer mijn armen en benen nog eens op teken en ga rond 9u op pad. Het klimt stroomopwaarts langs
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de beek. Op zowat 170m tref ik nog een erg mooie bivakplek aan langs het kabbelende water, in een valleitje
waarin verspreid wat berken groeien. Ongeveer op dit punt splits het pad zich: een linkse route steekt de beek over
richting Strathan Buidhe. Ik kies echter voor het rechtse spoor dat nu wat steiler rechts van de beek weg klimt.
Hogerop vlakt alles weer wat uit en klim ik geleidelijk en eenvoudig door grasland verder tot ik iets voor 10u Bealach
Mheinnidh (490m) bereik. Er staat nu erg veel wind. Tijdens de klim zie ik dat je erg eenvoudig cross-country kan
afdalen over de kam komende van Beinn Lair (859m) zoals ik oorspronkelijk van plan was.

Ik laat mijn rugzak achter en begin nu zelf meteen aan de beklimming van Meall Mheinnidh (722m), de top ten
noordwesten van de col. Eerst moet ik op de brede col op onoverzichtelijk terrein langs enkele rotspartijen laveren
alvorens echt aan de klim te kunnen beginnen. Die verloopt over grashellingen tussen dagzomende rotspartijen van
fijngelaagd schiefergesteente. Geen Torridon Sandstone meer hier. Op een kleine 100m onder de top ligt een
piepklein meertje waar er perfect kan worden gebivakeerd. Ik klim verder en sta rond 10u25 boven. Op de top word
ik door de wind bijna uit mijn kleren geblazen. De felste rukwinden halen nu snelheden die ik schat op 80 à
100km/h, genoeg om me bij momenten m’n evenwicht te doen verliezen. Het uitzicht is erg wijds. Diep onder me in
het noorden strekt het enorme Fionn Loch zich uit van de kustvlaktes tot tussen de wilde massieven van Letterewe
Forest. Op het meer zijn grote golven te zien en zelfs lange schuimstrepen evenwijdig met de windrichting, wat
betekent dat de windkracht ook beneden minimaal 6 à 7 beaufort bedraagt. Het Fionn Loch wordt door een smalle
kunstmatige betonnen wandelweg gescheiden van Dubh Loch, een kleiner meer onder de westflank van A’
Mhaighdean. De omgeving rond het meer maakt indruk. Dit ziet eruit als echte wildernis. In het zuiden is er
uiteraard een brede terugblik op het Loch Maree met daarachter alle massieven die ik de vorige dagen doortrok,
zoals dat van Beinn Alligin, Beinn Eighe en Liathach.

Vanwege de wind blijf ik maar enkele minuten op de top. Langs dezelfde route daal ik terug af naar de col, waar
even pauzeer bij mijn rugzak om te eten en te drinken. Ik moet dringend een grote boodschap, maar er is hier veel
te veel wind. Ik daal steil af over een stenig pad aan de noordzijde van de col. Onderweg ontmoet ik een hevig
zwetende tegenligger, een Schot uit Inverness. Hij heeft de voorbije 15 jaar alle Munro’s beklommen en werkt nu de
Corbett’s af, de toppen van meer dan 2500 voet. Z’n doel voor vandaag is Beinn Lair (859m), en ik vertel ‘m dat hij
weinig problemen moet verwachten onderweg. Wat later bereik ik het Fionn Loch. Langs enkele strandjes van fijne
kiezel volg ik de zuidelijke oever tot aan de “Causeway”, die strook beton die is gegoten tussen Fionn Loch en Dudh
Loch. Hier hou ik nu een langere pauze. Ik trek daarbij mijn jas aan. Hoewel het helemaal niet koud is gaat de wind
ook hier nog stevig tekeer. Nu en dan vliegen me waterspatten om de oren, water dat door de wind wordt opgetild
uit brekende golven op het Dubh Loch. Ik haal nu toch m’n wc-papier boven omdat ik één en ander niet langer kan
ophouden en moet terwijl ik m’n ding doe angsten doorstaan dat het gebruikte papier in m’n gezicht zal opwaaien.

Na een lange pauze ga ik rond 12u40 terug op pad. Ik wandel naar Carnmore Farm toe, een mooie boerderij onder
de steile zuidwand van Carn Mòr. Naast deze boerderij staat een kleine bothy, maar ik ga niet kijken hoe die er van
binnen uit zie (uit een verslag van enkele Engelsen dat ik achteraf lees blijkt dat de bothy geen interieur heeft,
enkel een vuile vloer en een dak). Ik klim eerst geleidelijk, daarna betrekkelijk steil boven het Dubh Loch uit om zo
uiteindelijk het hangende dal van Allt Bruthach an Easain te bereiken. Men heeft erg veel moeite gedaan bij het
onderhoud van het pad. Om erosie tegen te gaan zijn dikke plastic buizen aangebracht die de runoff uit
erosiegeulen op de helling onder het pad doorleiden. De buizen zijn wel erg slordig verborgen. Op andere plaatsen
zijn dwarse planken aangebracht om te verhinderen dat het pad bij hevige neerslag zou wegspoelen. Tijdens de klim
heb ik erg mooie terugblikken op de twee meren, met daarachter de top die ik daarnet nog bedwong. Op een delta
aan de noordoostzijde van het meer zie ik een Akto staan, die erg hard dooreen wordt geschud door de wind.
Uiteindelijk duik ik het zijdal in, waar plots geen zuchtje wind meer staat en het erg warm is. Even twijfel ik zelfs
om hier te bivakkeren en in de vooravond nog A’ Mhaighdean (967m) te beklimmen, een vergeten Munro die allicht
machtige uitzichten biedt op onder meer Fisherfield Forest. Maar uiteindelijk besluit ik toch maar om gewoon verder
te lopen volgens mijn planning. Na nog wat langzaam verderklimmen bereik ik al snel het Lochan Feith Mhic’-illean,
waar de wind nu opnieuw tekeer gaat.

Ik pauzeer opnieuw aan een klein strandje langs het meer. Het is nog steeds volledig helder en uit de wind is het
aangenaam warm. Na goed een kwartier vertrek ik weer. Ik verlaat nu het pad en begin cross-country in
noordoostelijke richting te klimmen in de richting van wat op de kaart punt 687m heet. Steil is het terrein niet,
maar door het lange gras en de korte veenstroken geraak ik maar traag vooruit. Na een half uur bereik ik de kam. Ik
loop verder tot het hoogste topje en hou daar een pauze om van het uitzicht te genieten. Dat ik over dit erg
onopvallende topje trek is geen toeval. Het biedt namelijk een geweldig overzicht op Loch Beinn Dearg, Loch
Ghiubsachain en de meanderende loop van de rivier tussen de twee meren in. Ik beperk de duur van mijn pauze tot
een minuut of twee want het waait hier alweer verschrikkelijk hard. Snel daal ik in westelijke richting terug af om
zo de brede col te bereiken ten noorden van Lochan Cnapach. Onderweg jaag ik een kudde van wel 25 reeën op. Ik
steek de col over en daal nu langs de beek door een relatief nauw dal vol blokken en veen in noordelijke richting af
naar het Lochan na Bearta, een grillig gevormd meer met een eilandje. Slechts moeizaam ga ik vooruit. Meer dan
2km/h haal ik op dit terrein niet meer. Het is intussen 15u40. Ik voel de vermoeidheid stilaan al de kop opsteken en
besluit om het meer nog te omtrekken en dan af te dalen naar het Loch Toll a’ Mhadaidh, een meer met langs de
zuidzijde rondomrond steile rotsflanken waar ik relatief beschut voor de wind hoop te kunnen bivakkeren.
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Ik besluit om het Lochan na Bearta langs de zuidzijde te omtrekken en dat blijkt een foute keuze te zijn.
Regelmatig lopen verticale rotswandjes uit in het meer en moet ik een stuk terugkeren om deze over te kunnen
klimmen. Op die manier doe ik een half uur over de 800m om aan de noordwestpunt te geraken. Ik klim een klein
colletje over en krijg zo het Loch Toll a’ Mhadaidh in zicht. Ik moet even slikken bij de eerste aanblik van het meer.
Deze plaats straalt een soort duistere sfeer uit. Aan de zuidelijke zijde van het meer rijzen steile rotswanden op,
terwijl de noordelijke en oostelijke zijde een slagveld zijn van moreneruggen en veen. Een plaats waar je bijna zou
gaan bleiten van eenzaamheid. Ik vraag me af hoeveel mensen op een jaar dit meer bezoeken. Ik daal af naar het
meer en hou halt bij de eerste vlakke plek die ik tegenkom, zowat 20m boven de oevers. Veel goeie
bivakmogelijkheden lijken er niet te zijn dus zal ik mezelf maar niet vermoeien met iets beters te zoeken. Er staat
nog steeds redelijk wat wind, maar toch al minder dan daarnet aan bijvoorbeeld het Fionn Loch. ’s Avonds komt er
heel wat hoge bewolking opzetten. Ik heb geen fut meer om nog een topje te beklimmen en ga opnieuw rond 21u
slapen. Aangezien een topbivak op Ann Tealach er met deze wind niet zal inzitten besluit ik er morgen een lange
dag van te maken en in één ruk door te lopen naar mijn eindpunt, Dundonnell.

Dag 8: Zaterdag 30/04/2011: Loch Toll a’ Mhadaidh (420m) – Camusnagaul (0m)

Vertrek: 7u35
Aankomst: 18u20
Wandeltijd: 7u15
Afstand: 27km
Klimmen: 1070m
Dalen: 1490m
Bergtoppen: Bidein a’ Glass Thuill (1062m)

Eindelijk geraak ik eens om 6u30 uit mijn nest. Het is alweer compleet helder en de zon verlicht reeds de
rotswanden langs de westzijde van het meer. Er staat nog steeds erg veel wind. Geregeld worden watergordijnen
over het meer gejaagd, water afkomstig uit door de wind stukgeblazen golven. Nu dan dan wordt ik 15m boven het
meer zelfs bekogeld met drupjes. Rond 7u30 ben ik op pad voor wat een lange dag zal gaan worden. Ik begin
meteen in NNW-richting cross-country verder langs het meer te lopen. Het terrein valt beter mee dan ik gisteravond
had gevreesd. De veenstroken pakken niet al te zwaar uit. Eenmaal het meer voorbij traverseer ik verder op 400m
om zo na nog een kort stukje klimmen een brede kam te bereiken ten noorden van Creag na Sgoinne. Onderweg
passeer ik op enige afstand zowaar een proper uitziend houten huisje. Vanaf dit punt heb ik een mooi overzicht op
de rest van de cross-country afdaling die me tot bij Gruinard River moet brengen. Vrij eenvoudig daal ik door het
gras verder. Er zijn op dit stuk nauwelijks zompige stukken. Het laatste stuk van de afdaling verloopt een heel stuk
steiler op een grashelling, met een mooi zicht stroomafwaarts door Gruinard Valley. Over een oeverwal volg ik de
linkeroever van Allt Loch Ghiubhsachain tot in net voor haar samenvloeiing met Gruinard River het grindwegje
doorheen het dal bereik.

Ik volg nu stroomopwaarts de rivier tot ik de westpunt van het Loch na Sealga nader. Onderweg zit ik net zoals al zo
vaak tijdens deze tocht met “Fire water burn” van The Bloodhound Gang in mijn hoofd. Ik huiver bij de gedachte
dat dit een van de nummers zal zijn die door mijn hoofd zullen spoken op mijn sterfbed. Vlak voor de plaats waar
de rivier het meer uitstroomt kom ik twee sloepen tegen, maar die liggen stevig aan een ketting. Verderop is er
geen brug. Er zit niets anders op dan een doorwaadplaats te vinden om de andere oever te bereiken. Ik kies ervoor
om te waden vlak aan de uitvloei uit het meer, waar de rivier goed 10 meter breed is. Nadat ik mijn broek en
schoenen heb uitgedaan begin ik eraan. Het water is erg koud, maar er staat nauwelijks stroming. De bedding
bestaat uit keien met hier en daar wier, opletten om niet uit te glijden. Op het diepste punt blijven m’n edele
delen gelukkig net boven het koude water uit. Aan de overkant neem ik een eerste pauze van de dag. Het is
intussen al 9u30 geworden.
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Ik loop verder langs de noordelijke oever van het meer. Hier en daar groeit een eenzame berk, maar ook hier is het
eens zo machtige Caledonische Woud eeuwen geleden helemaal weggekapt. Op het meer staan alweer grote
schuimkoppen. Ondanks het feit dat je moet waden om hier te geraken is er toch een vrij duidelijk uitgetreden pad
aanwezig. Na een tijdje vlak langs het water begint dit geleidelijk in oostelijke richting weg te klimmen van het
meer met erg mooie uitzichten. Uiteindelijk buigt het pad in noordelijke richting af en bereik ik al snel het Loch an
Eich Duibh, met langs de oostelijke oevers alweer een leuk strandje. Ik loop het meer nog voorbij en pauzeer dan bij
de inflow aan de noordelijke zijde. Het is dan 11u10 geworden. Ik doe een extra liter water in mijn Platypus. Vanaf
hier zal ik het pad alweer verlaten en in oostelijke richting cross-country klimmen naar de hoogplateaus op de
noordwestelijke hellingen van het massief van An Teallach. Het zal een erg lang en lastig stuk worden om de toppen
te bereiken en daarna wacht me nog een afdaling van meer dan 1000m naar Dundonnell. Ik blijf meer dan een uur
luieren om mijn spieren te laten recupereren alvorens eraan te beginnen.

Rond 12u15 ga ik terug op pad. Ik volg het pad nog een kilometer in noordelijke richting tot ik een erg brede en
onopvallende col bereik. Nu sla ik rechtsaf om zo naar de col ten zuiden van Ruigh Mheallain (594m) te klimmen. Ik
vind tot mijn verrassing een oude klimroute die zich zigzaggend omhoog slingert op het steilste deel van de helling.
Na zowat 100 klimmeters vervaagt het spoor plots volledig en ga ik à l’improviste verder. Het terrein blijft erg
eenvoudig zonder veenstroken. Er openen zich immense terugblikken op de venige plateaus met daarachter de
Atlantische Oceaan. De helling wordt convex en geleidelijk vlakt de klim aldus uit tot ik tenslotte de col bereik. Voor
het eerst heb ik een overzicht op het hoogplateau. Het terrein ziet er eenvoudig uit, voornamelijk grashellingen met
links en rechts wat verspreide blokken. Het is wel nog een heel eind tot de hoogste toppen van het massief, de
breedgeschouderde Bidein a’ Ghlas Thuill (1062m), de pyramidale Sgurr Fiona (1060m) en tenslotte de langgerekte
top van Sgurr Creag an Eich (1017m). In mijn oorspronkelijke plan was het de bedoeling om vanaf Lochan Ruadh naar
de kam te klimmen en dan al deze toppen aaneen te knopen via een lange en geaccidenteerde kamwandeling. Met
de op de toppen stormachtige wind lijkt het mij echter te riskant om met volle bepakking en de luchtige passages
rond de toppen van Sgurr Creag an Eich (1017m) en Sgurr Fiona (1060m) te beginnen. Bovendien zou het dan een wel
erg lange en zware etappe worden. Ik besluit om in plaats daarvan het hoogplateau dwars over te steken tot nabij
Sron a’ Choire (863m) en vanaf daar nog Bidein a’ Ghlas Thuill (1062m) mee te pikken alvorens af te dalen.

Erg langzaam hoogtemeters winnen begin ik aan de lange oversteek. Ik haal wel makkelijk snelheden van 4km/h.
Het terrein is erg eenvoudig, het gras kort en veenstroken ontbreken in het geheel. Ik loop te genieten. Erg
langzaam schuiven de toppen dichterbij. Zowat pal ten zuiden van punt 634m liggen nog erg mooie bivakplekken op
een waar gazon langs de oevers van de hier sterk meanderende beek. Iets verderop hou ik nog eens een korte pauze
om mijn watervoorraad bij te vullen. Daarna klim ik een stuk steiler rechts van de bedding van een efemeer beekje
verder tot ik een stenig plateau bereik nabij de col ten noorden van Sron a’ Choire. Ik verwacht hier de daalroute
vanop de toppen van An Teallach naar Dundonnell aan te treffen, maar zie helemaal niets. Ik begin dan maar mét
rugzak in zuidelijke richting verder te klimmen tot op de top van Sron a’ Choire (863m). Hier zie ik nu wel het goed
uitgetreden pad. In tegenstelling tot wat te kaart beweert daalt het vanaf dit punt in noordoostelijke richting door
een valleitje af (en dus niet over de brede kam verder naar het noorden). Ik verberg mijn rugzak begin verlicht aan
de rest van de klim naar de top van Bidein a’ Ghlas Thuill (1062m). Er komt net een oude man met een knalroze
wollen trui afgedaald. We maken een praatje. De dikke grijze haren komen groeien rijkelijk z’n neusgaten en oren
uit. Zijn Engels is uitstekend, maar ik heb meteen door dat het een Hollander is. Hij is 77 jaar (!) en is vandaag
helemaal vanin het dal tot op de top geklommen, een prestatie waar ie terecht trots op is. Blijkbaar woont hij al 20
jaar in Schotland en op elke mooie dag pikt hij wel z’n bergtop mee. Ik hoop maar dat ik binnen meer dan 50 jaar
nog tot hetzelfde in staat ben.

Ik traverseer over een duidelijk spoor door het puin onder het topje tussen Bidein a’ Ghlas Thuil (1062m) en Glas
Mheall Mor (979m) door tot een volgend colletje. Ik zie enkele mensen pal over de kam afdalen vanaf de top van
Bidein a’ Ghlas Thuil (1062m), maar kies zelf voor een spoor dat westelijk van de kam blijft in zich in korte steile
zigzags door het puin naar de top slingert, die ik eenvoudig bereik rond 15u05. Meteen word ik overweldigd door het
machtige panorama op het in de diepte gelegen Loch Toll an Lochain en de erg geaccidenteerde zuidoostgraat van
Sgurr Fiona (1060m) met in diepe couloirs op de razend steile noordoostflank nog heel wat kleine sneeuwvelden. Dit
uitzicht wordt wel eens het meest bergachtige van Schotland genoemd en ik waan me inderdaad even in een ander
gebied. Uiteraard is het uitzicht ook in de andere richtingen erg wijds. Onder meer de toppen van Fannich Forest in
het zuidoosten springen in het oog. Na een minuut of twee komt er plots aan helikopter van de Coastal Rescue
aangevlogen, die minutenlang blijft hangen vlak langs het begin van de geaccidenteerde oostgraat van de top
richting Glas Mheall Liath (960m). Het is wel riskant wat hij doet met de felle wind. Soms zie ik de rukwinden
duidelijk inbeuken op de heli, die dan even een kleine kanteling maakt voor de piloot het evenwicht herstelt. Er
hangt iemand uit de zijdeur. Ze lijken echt op zoek naar iemand, maar vliegen vijf minuten later toch weer weg.
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Het is mijn laatste top van de tocht. Ik blijf een hele tijd boven rondhangen alvorens aan de afdaling te beginnen.
Vanop de top is het begin van het spoor dat ik daarnet nam erg onduidelijk. Vandaar dat iedereen over de
moeilijkere route vlak over de kam begint af te dalen. Ik kies toch weer voor dezelfde route als daarnet en bereik al
snel mijn rugzak. De goesting om aan de lange slotafdaling te beginnen is niet groot. Ik leg me nog eens languit
achterover in het gras om iets te eten en ga rond 16u10 uiteindelijk terug op pad. De afdaling is er eentje zonder al
te veel verhaal. Ik daal eerst door een smal dal af tot een plateau waar ik de beek oversteek. Vanaf hier is het
brede, met steenmannen gemarkeerde pad met soms diepe voren eenvoudig verder te volgen tot beneden in het dal.
Steeds zijn er wijdse uitzichten in oostelijke richting en tenslotte komt ook het Loch Broom met de monding van
Dundonnell River in zicht. Rond 17u45 sta ik beneden. Het is hier een heel stuk warmer en de wind lijkt nu toch
geleidelijk te luwen. Ik wil een goedkope slaapgelegenheid zoeken om nog mezelf en nog wat kleren te kunnen
wassen alvorens naar huis te vertrekken. Het hotel in Dundonnell is te duur, maar op aanwijzing van de oude
Hollander die ik hier opnieuw tegenkom begin ik de asfaltweg langs Loch Broom af te wandelen naar de goedkope
hostal en Bed&Breakfast “a little bit furher along the road”. Dat little bit blijkt uiteindelijk de 3km asfalt te zijn tot
in het volgende gehuchtje, Camusnagaul. In het mooie weer kan ik er best van genieten. Het voelt echt zomers aan.
Zo rond 18u20 bereik ik de Bed&Breakfast, waar ik 15 pond betaal voor een vierpersoonskamer met 2 dubbele
bedden én met ontbijt. Daar valt mee te leven! Voor mijn avondmaal haal ik m’n laatste spaghetteria boven en
wandel met m’n vuurtje naar een strand langs het Loch Broom. Ik hou m’n dagboek nog bij voor ik ga slapen en tel
uit dat ik vandaag tot mijn eigen verbazing 27km heb gelopen, plus heel wat hoogteverschil. De wind is intussen
grotendeels gaan liggen. Ik open het raam en val al snel in slaap.

Terugreis

De volgende ochtend slaap ik tot rond een uur of acht. Het is voor de verandering prachtig zonnig weer.
Ongeloofelijk toch. De wind is intussen wel alweer flink in kracht toegenomen. Een bivak op An Teallach was dus
niet echt mogelijk geweest. Ik eet een stevig bord bacon&eggs met toast en neem nog een douche alvorens rond 10u
te beginnen liften langs de weg. Ik heb tijd in overvloed. Om 17u is er een bus naar Inverness aan Braemore Road
Junction, goed 20km hiervandaan. Om 18u55 vertrekt dan mijn bus vanuit Inverness terug naar de luchthaven van
Edinburgh. Er is erg weinig verkeer en de gemiddelde Brit lijkt niet echt zinnens me mee te nemen. Pas na meer
dan een uur stopt er eindelijk een auto, een vrouw van rond de 50 met haar zoon van zowat mijn leeftijd. Ze
nemen me mee helemaal tot in Inverness. Al na een paar minuten gaat het plots over de Royal Wedding. Ik val
compleet uit de lucht. De hele hysterie is compleet aan me voorbij gegaan terwijl ik bivakkerend rondliep in de
Highlands, ik wist zelf niet dat de Wedding eergisteren had plaatsgegrepen. De twee kunnen het nauwelijks geloven.
Er is hier een hele week over niets anders gepraat.

Rond 12u30 bereiken we Inverness. Ik koop een belegd broodje en blijf een groot deel van de namiddag luieren in
een parkje. In Inverness is werkelijk niets te zien. Op 5 minuten ben je het centrum doorgewandeld. Rond 16u kan ik
de verveling niet meer aan en ga ik in de Tourist Office een uurtje op internet. Na nog wat rondhangen vertrekt
eindelijk mijn bus naar Edinburgh. Onderweg passeren we de Cairgorms, waar nog heel wat meer sneeuw ligt dan in
het noordwesten. Voor de rest lijkt het me op het eerste zicht wel een veel minder aantrekkelijk gebied met erg
brede toppen. Ik stap opnieuw over in Ferrytoll Park & Ride en kom rond 23u aan op de luchthaven. Na m’n
waterfles nog te hebben bijgevuld wandel ik die onmiddelijk weer uit om terug te gaan bivakkeren naast het
golfveld. Als ik daar net klaar ben met in het licht van de lantaarnpalen langs de aangrenzende straat m’n tent op te
zetten en in de binnentent m’n slaapzak en matje bovenhaal, stopt plots vlak naast me een auto langs de weg. Ik
ben er vrij zeker van dat hij me niet kan zien met al de hoge struiken ertussen, maar toch een vreemde zaak. Twee
minuten later stopt er ook een tweede auto. Ik hoor twee mannen eerst een minuutje praten over het mooie weer
en de kinderen, maar dan zegt de ene “All right, let’s talk about business”. Er volgt een discussie die draait om
gewichten in ounces en bedragen in duizenden ponden. Ik blijf muisstil liggen in mijn slaapzak en trek stukje voor
stukje snel de rits dicht telkens wanneer een auto voorbij rijdt. Na een minuut of tien slaan portieren dicht en
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rijden beide auto’s weer weg. Tja, luchthavenomgevingen. Ik moet luidop lachen en val kort daarna in slaap.

De volgende ochtend staat mijn wekker al om 4u. Het is net beginnen schemeren. Het is een koude ochtend waarbij
de condens in de tent zelfs is bevroren. Ik pak snel in, eet nog wat en wandel naar de luchthaven. Er zijn maar 4
incheckbalies open voor 7 vertrekkende Ryanair-vluchten. Meer dan een half uur sta ik in de rij. Als ik sta aan te
schuiven aan de poortjes van de veiligheidscontrole, besef ik dat mijn enorme Opinel-mes nog in m’n broekzak zit.
Godverdoeme. Ik geef het meteen af aan de dame achter de band. Nadat ik door het poortje heen ben word ik nog
meegenomen naar een klein kamertje voor ondervraging. Een veiligheidsagent schrijft intussen al mijn fysieke
kenmerken op. Ze hebben wel door dat ik eerlijk ben en laten me verder met rust, maar mijn mes ben ik uiteraard
wel kwijt. Wanneer ik even later aan de boarding sta merk ik wel dat mijn naam is doorgegeven, want wanneer
wanneer ik m’n identiteitskaart en ticket toon bij het opstappen van het vliegtuig word ik ook door het
cabinepersoneel nog eens extra goed bekeken. Stipt op tijd stijgen we om 6u45 op om anderhalf uur later alweer te
landen in Charleroi. Bij het oppikken van m’n rugzak merk ik dat een van de bruten van de bagagebehandeling de
schouderriem van het frame heeft losgetrokken. Ik ben razend en vraag me echt af hoe je dat voor elkaar krijgt met
een rugzak van slechts 12kg. Slecht gehumeurd stap ik meteen op de bus naar het station, en na vlotte overstappen
in Charleroi-Sud en Brussel-Zuid ben ik iets na de middag terug thuis.

Conclusie
Een mooie en uitdagende tocht in een zone die qua karakter op sommige plaatsen dicht tegen

wildernis aanleunt. Door het mooie weer kon ik bijna mijn volledige planning afwerken. Het voorjaar

heeft bijna niets dan voordelen: reeds lange dagen, weinig insecten, weinig volk en statistisch gezien

de grootste kans op droog en zonnig weer.

Toch plaats ik Schotland duidelijk een trapje lager dan Scandinavië. Het landschap is arm aan

contrasten, de bovenste ruige etage met kale toppen, sneeuwvelden en gletsjers ontbreekt. Als de zon

niet schijnt wordt Schotland daardoor te leeg en desolaat voor mij.

TRANSPORT
Ryanair vliegt vanuit Charleroi tegenwoordig niet meer op Glasgow Prestwick, maar op Edinburgh. De meeste vluchten komen
erg laat ‘s avonds aan en vertrekken ‘s morgens op een onkatholiek uur, zodat je zal moeten overnachten in of nabij
Edinburgh.

Met de trein geraak je vanuit Edinburgh snel tot Inverness en verder naar de stations op de lijn naar Kyle of Lochalsh. Op
voorhand boeken is de boodschap. Wanneer je de dag zelf de volle prijs betaalt, kost een ticket Edinburgh – Kyle of Lochalsh
bijvoorbeeld 56 pond. Indien je op voorhand boekt is dat slechts een kwart van de prijs (Cheapest Standard Single Ticket).
Dienstregeling en prijzen op http://www.scotrail.co.uk/
Een goedkoop alternatief is de bus. De drie voornaamste busmaatschappijen zijn Scottish Citylink
(http://www.citylink.co.uk/index.php), National Express (http://www.nationalexpress.com/home.aspx) en Megabus
(http://uk.megabus.com/default.aspx?lan=en). Wanneer je lang op voorhand boekt kost het traject Edinburgh-Inverness
slechts een handvol pond.

Een degelijke reisplanner met in de database al het openbaar vervoer in Schotland is hier te vinden:
http://www.travelinescotland.com
Afgelegen locaties zijn te bereiken met de postbus: http://www.royalmail.com/

BUITENSPORTZAKEN
In Edinburgh zijn er heel wat buitensportzaken. In Inverness ga je best naar de Tiso in High Street. Ook in Kinlochewe trof ik
een klein winkeltje aan waar onder meer gas werd verkocht.

PERIODE
Schotland staat niet bekend om z’n mooie weer. Noordwest-Schotland is bovendien de natste en somberste regio.
Wanneer je de klimaatstatistieken van Kinlochewe bekijkt
(http://www.metoffice.gov.uk/climate/uk/averages/19712000/sites/kinlochewe.html), is duidelijk te zien dat het voorjaar
de droogste en zonnigste periode van het jaar is. April heeft slechts 100 zonuren, maar ook nog veel kortere dagen dan mei
en juni. Rekening houdende met de daglengte is het na mei relatief gezien de zonnigste maand van het jaar. Pas in de loop
van de maand mei verschijnen de midges. In de zomermaanden (juni-juni-augustus) is bivakkeren op vele plaatsen niet meer
te doen bij windstil weer. Vanaf 25 april bedraagt de daglengte meer dan 15 uur (een overzicht van de daglengte doorheen
het jaar is hier te vinden: http://www.golfing-scotland.com/daylight.asp)

Alles bijeen is de periode van half april tot eind mei volgens volgens mij ideaal om met de tent te gaan trekken in Schotland.
Wie de herstkleuren wil bewonderen gaat best in de periode rond 10 oktober. De kans op slecht weer is dan wel erg groot en
de daglengte is inmiddels weer teruggelopen tot zowat 11 uur.

Reacties

B M op 19 mei 2011 om 21:23

Cool verslag, wel nog niet helemaal gelezen 

Ik wou terug naar Schotland in september, maar da’s zo’n gedoe met de jacht dan & al die hordes
midges…

scabiosa op 23 mei 2011 om 10:02

schoon!

Ivo op 23 mei 2011 om 22:13

Je liep geregeld langs het pad. 
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Het verslag gaat ook dikwijls het pad voorbij. 
Maakt het aangenaam om te lezen. 
Iedereen zou eens de kraamkamer van de schotse teken moeten bezoeken.

tomartens op 25 mei 2011 om 13:11

Schtitterende reis! 
‘t was grappig om je verslag te lezen, want ik ben net terug van een Schotlandtocht waarbij ik op
Edinburgh vloog. Ik had op voorhand op Google Earth gekeken voor een kampeerplek dichtbij de
luchthaven… jawel, bij het golfveld. Ook qua timing, liften en openbaar vervoer hadden we heel
gelijklopende ideeën, boeiend! 
M’n tocht ging van West naar Oost: Van het eiland Rum (3dagen, wat een wildernis!) naar de
Cairngorms, en geëindigd aan de oostkust waar ik getracteerd werd op een gratis zeevogel-safari. Als
ik ooit eens tijd vind voor een verslag…
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