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/VAN SP2TR 
EN VAN S2N

Van een winters weekend boulderen in Bleau tot een trailrun van 99 km in vrieskou door het 
Peak District. Van een voorliefde voor  sportklimmen tot  trailrunner met kaart en kompas. 
Koos ik voor een totaal andere sport of zijn er aanknopingspunten?   Een gelijkenis is voor mij 
duidelijk. Ik ben op stap met  de foute vrienden.  Dit keer  Hans, Theo en  Pascal. De die-hards…



Tekst Lode Dirix / foto's Pascal Poulain en Hans Coolen
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PEAK DISTRICT SOUTH-2-NORTH.

Ik kreeg de uitnodiging van hen om mee  te gaan naar een wedstrijd 

in het Peak District (UK).  Zij bereiden zich voor op de Spine Race, een 

430km lange non-stop loop(je) zowat dwars door het noorden van de 

UK. Onze wedstrijd werd een ‘try out’ uitstapje. Zij hoopten op heel 

zware condities zodat ze ten volle hun uitrusting konden testen, maar 

voor mij moest dit, na een kwakkelvoorjaar met heel wat blessureleed, 

veel goed maken. Ik had genoeg aan  perfect loopweer met de nodige 

vergezichten. Op vrijdag rijden we via Calais tot in Edale.  Wie zegt 

dat een spookrijder nooit in de file staat?! De ring rond Londen, op een 

vrijdagavond…  Altijd prijs! Maar we geraken ter plaatse. 

De locale polyvalente zaal wordt onze thuishaven voor de komende 

dagen. Een ruimte van zowat 10 bij 10 meter die zijn naam ‘poly’ eer 

aan doet. Hij wordt gebruikt voor de inschrijvingen, het avondeten, 

het ontbijt, het slapen, de briefing met raar maar waar toch… de pub 

om de hoek. Na een lange dag willen mijn foute vrienden best deel 

uitmaken van mijn hardnekkige zoektocht naar een drinkbaar Engels 

biertje. Het vinden van de heilige graal is ook deze avond niet gelukt. 

Een goede slaapmuts daar en tegen wel. 

Dag 1: White peak trails.  55km van Ashbourne tot 

Edale. 

De ochtend is miezerig en wat frisjes. Met een 40-tal deelnemers 

worden we rond 7 uur per bus naar Ashbourne gebracht. Onderweg  

geniet ik van het typische Engelse landschap. De gekende smalle 

kleine wegen met haar omwalde muren, waar ik nu ik hoger in een 

bus zittend makkelijk over uit kan kijken. Ik zie ook hoe de muurtjes 

de bus haast raken. Hier iedere dag naar mijn werk fietsen zou ik aan 

me voorbij laten gaan. 

Na de korte briefing en de groepsfoto worden we aan de start geroepen. 

Wij, de vier Belgische musketiers vertrekken als laatste.  We hebben 

besloten om al stappend te starten daar Theo nog herstellende is van 

een knieletsel. We volgen een oude spoorwegbedding. Het parcours is 

niet zo uitdagend maar toch slaag ik erin om mijn enkel om te slaan. In 

eerste instantie lijkt het  niet zo erg. Het plezier dat eraan te beleven 

valt  komt later.  

Door het relatieve trage tempo kan ik volop genieten van het mooie en 

afwisselende landschap.  Heuvels met ommuurde weilanden. Smalle 

rotsige dalen, met hier en daar enkele verdwaalde  boerderijen.  Dat 

snelle stappen gaat mij niet zo goed af. Ik moet telkens hier en daar 

wat bijbikkelen om dat tempo van bijna 7 km/u al stappend bij te 

houden.  

Na zo een 20 tal km komen we gelukkig meer op mijn terrein. 

Veldwegen , singel tracks en vooral heel wat meer hellingen. De 

ondergrond varieert van modder op  rotsige single tracks tot veel 

modder met veel losse stenen. Theo zijn knie blijft het houden. Hier 

gaan we lopen en we kunnen er voor gaan.  Ik heb het toch wat lastig. 

Mijn bovenbenen zijn verzuurd  van het stappen. Gelukkig is er het 

landschap en de uitdagende paden. Zij houden mijn aandacht en ik 

geniet. We hebben ons als doel gesteld om op de laatste heuvel een 

mooie zonsondergang te zien. Helaas halen we dit niet. Bij  km 45 

zetten we de hoofdlampen op. Ik loop  graag in het donker. 

De ganse wereld vernauwd zich tot die ene lichtbundel. De hele 

omgeving verstild. Het zijn momenten waarop gedachten zich naar 

herinneringen bewegen. Zo was er plots weer die ontmoeting  met 

een jonge vos ergens rond de Zugspitz.  Ik stond enkele seconden 

op amper vijf meter van hem vandaan. We stonden beiden stokstijf. 

Die enkele seconden waren voldoende om ons beiden te doen te 

besluiten: we gaan verder. 

De Mam Tor komt in zicht. We moeten enkele weilanden doorkruisen 

om aan de klim te beginnen.  Een geplaveide weg naar boven. Het loopt 

lekker. Deze hellingen zijn natuurlijk niet te vergelijken met de lange 

en steile alpenklimmen waar je soms meer dan 1500 hoogtemeters 

moet overbruggen in enkele kilometers. Maar vergelijking is hier 

niet op zijn plaats. Het landschap heeft totaal andere charmes en 

verrassingen. Het plezier van elke bobbel. Mijn enkel krijgt het te 

verduren. 

Afdalen is normaal gezien iets waar ik van hou. Hoe technischer hoe 

liever. Maar met mijn verstuikte enkel is het een ander verhaal. Ik 

moet de andere al snel los laten. Murphy slaat toe! Mijn hoofdlamp 

begint te sputteren en mijn gps valt uit. Nu niks overhaast doen. Ik heb 

nog altijd de kaart bij en reserve batterijen. Ver onder in dal dal zie ik 

3 wachtende lichtjes.

Een uurtje later finishen we alle 4 samen. Conditioneel voel ik me 

nog goed maar mijn zware en pijnlijke bovenbenen en mijn verstuikte 

enkel baren me wat zorgen voor morgen. Na wat pizza, pasta een 

kattenwasje en een massage trekken we richting pub. We maken 

onszelf weer wijs dat bier een goede hersteldrank is. Hoe donkerder 

hoe beter volgens Theo. De oude zakken (lees Theo en ik) houden 

het kort. Maar het jong geweld (lees Hans en Pascal) blijft nog wat 

plakken. 
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Dag 2: Dark peak challenge 44 km van Edale tot Marsden

De nachtrust was goed genoeg en het beloofd een mooie trialdag 

te worden. Het is chilly. Temperaturen van  -5 en minder. De zon 

probeert het vuur in de dag te steken. We krijgen een korte briefing. 

Er wordt een  groepsfoto genomen. 

Vandaag staan er 30 kandidaten aan de start waarvan 26 lopers 

en 4 wandelaars. We starten weer zeer behoudend. Na vijfhonderd 

meter heb ik een wauw-gevoel.  Wat een mooi open landschap! Er 

zijn amper bomen. We zijn helemaal omgeven door roesbruine en 

groene heuvels. Dat geeft al dadelijk een alpien gevoel. Na drie km 

komen we in Upper Booth. Deze boerderij is het eerste en ook het 

laatste gebouw dat we onderweg gaan tegenkomen. Enkel  op de 

plateaus en de toppen zullen we in de verte wat van de bewoonde  

wereld zien. Wetende dat je in het centrum van de UK bent  en toch 

het gevoel hebben dat je in de middle of nowhere zit is wel bijzonder.  

Het parcours is best uitdagend en afwisselend. Veel rotsige passages 

wisselen af met uitgestrekte veengebieden met de nodige River 

crossing. De rotsen zijn hier donker. De frixie is echt goed. De 

verleiding om wat te boulderen ligt om de hoek, maar ik blijf gefocust 

op het programma. We hobbelen stevig verder. Stijgen doen we  

stappend. Op vlakke stukken en stukken die bergaf gaan proberen we 

toch wat te lopen. Het vriesweer zorgt ervoor dat het pad, aangelegd 

met kanjers van plaveistenen, spiegelglad is. Ik overweeg om naast 

het pad te lopen, maar al snel merk ik dat dit geen optie is. Ik zak tot 

kniehoogte weg in de zwarte smurrie. Het wordt opletten. Die pure 

focus, de opperste concentratie vind ik zalig. Op zo moeilijk terrein 

tempo proberen te maken geeft hetzelfde gevoel als  het klimmen 

van een verre run out in een zeer technisch route.  Dat het  ‘chilly’ 

is merk ik  vooral aan de controlepunten. De vrijwilligers zijn goed 

ingeduffeld en proberen zich warm te houden door ons fel aan te 

moedigen. 

We volgen de Pennine Way. Dit pad van in totaal ruim 

vierhonderddertig km, is de uituitdaging voor de Spine race in 

Januari 2018. In  winterse omstandigheden en in dichte mist is 

verdwalen een koude kunst maar het navigeren verloopt nu  goed. 

De duisternis begint  te vallen als we aan de laatste controlepost 

komen. Ik meen het als ik daar zeg dat we zo traag zijn omdat we ten 

volle van deze tocht willen  genieten. 

We kunnen die traagheid inbouwen omdat we nu weten dat we vlot 

het einde zullen halen. Uit de schaarse informatie over de vorige 

editie konden we  opmaken dat er amper 9 finishers waren. 

Bovendien waren de eerste heel wat trager dan ons.  Ons vermoeden 

dat het weer, en vooral  sneeuw er zeker een rol in gespeeld had, 

werd door enkele foto’s  bevestigd.  

Voor mij zijn alle verwachtingen ruim ingelost. Mijn oudere gestel 

heeft het goed uitgehouden De compagnie kon niet beter. Het was 

een perfecte race in een adembenemende omgeving. Alleen dat 

Engels bier… eugh… 

Sportklimmen en  trailrunnen. Waar ervaar ik gelijkenissen? 

Vue de l'exterieur in Presles of Force Mortrisch in het Eldorado 

klimgebied grimselpas en de 69 km Walsertrail in KleinWalserthal?

In alle drie de gevallen kunt ge serieus in tijdsnood geraken waardoor 

de veilige thuishaven vinden geen sinecure is.

Een week stevig klimmen aan de Tarn en 100 km rond de Zugspitz 

trailen is niet zo verschillend? 

Ge kunt er nog dagen van nagenieten. Zowel mentaal als fysiek. 

Het a vue klimmen van een 7b en de tijdslimiet halen in een trailrun 

heeft  vooral te maken met mentale weerbaarheid , geloof in eigen 

kunnen en een juiste tactiek.

Natuurlijk blijft de grote gemeenschappelijke noemer het vertoeven 

in de natuur. Het liefst in de bergen of in afgelegen streken. Het 

ontdekken van nieuwe avonturen, zowel in de omgeving als in jezelf. 

Grenzen verleggen, grenzen aanvaarden. 

De voorvreugde bij de voorbereidingen. Het genieten van de prestatie. 

Het onderweg zijn met geestesgenoten. Het ontdekken van nieuwe 

gebieden, nieuwe mensen, nieuwe sensaties... 

Bliggspitze Zuidgraat



Persoonlijke top 10 van Belgische trailruns 

Le Treffle A4 Feulles

Deze loop is zeker geen typisch trailrun maar is zeer geschikt als 

kennismaking met het trail gebeuren. Je maakt kennis met pittige 

onverharde wegen en  er zitten toch de nodige hoogtemeters in. De 

formule is interessant: vier verschillende lussen die samen  tweeenveertig 

km opleveren. Je komt telkens aan de start voorbij zodat je zelf de totale 

afstand bepaald.

OSO: Olne Spa Olne 

Dit is een echte klassieker. Het pure trailgehalte is misschien wat aan de 

lage kant, maar de totale beleving op het  zeventug km lange parcours  

is dan weer uitstekend. Enthousiaste vrijwilligers, super bevoorrading 

en achteraf een ferme pint bij de gratis maaltijd. Het parcours is niet te 

onderschatten. Vooral de weersomstandigheden zijn bepalend. Sneeuw 

hagel wind regen, veel regen, ijs modder.

Cretes des Spa

Hier zijn er meerdere afstanden. De halve marathon is eerder een 

natuurloop maar is best interessant als kennismaking. De hoofdafstand van 

zesvijftig km heeft een heel ander trailgehalte. Het is  best pittig met heel 

wat hoogtemeters. Zo moet je twee maal een skipiste recht naar boven. 

Dikwijls in winterse omstandigheden. 

De OHM trail

Vijfendertig km om en rond Aywaille, op en af de flanken van de Ourthe en 

Ambleve. Ook mocht je twee maal La redoute op en af. En dat alles over 

verraderlijke single tracks . Ik heb er dagen kunnen van nagenieten, vooral 

trapafwaarts!

Trail de la Reid

Mooie kleinschalige loop. Basic, maar perfecte organisatie.

De Hoge Venen Trail

Dat was mijn eerste echte trail, en ik was meteen verkocht. Voor 5 euro 

Krijg je hier een uitdagend parcours voorgeschoteld. De sfeer is er ook altijd 

bijzonder aangenaam.

GTLC: Grand trail des Lacs et Châteaux

Hier heb je de keuze uit verschillende afstanden. Gaande van zeventien tot 

honderenvijf km.

Trail des gueules noires

Deze is een perfecte jaarafsluiter, over een afstand van drieenvijftig km. 

Hier beleef je het land van Herve en de Maasvallei in al zijn stevigheid. Niet 

te onderschatten! Vele hoogtemeters worden verzameld op mijnterrils . Het 

winterweer is dikwijls de bepalende Factor.

Trail L’Elchteroise

Vijfentwintig of vijftig km. De hellingen zijn minder lang en minder steil. 

Hier kun je volop genieten van een mooi deel van de Ardennen.

De Bloesemtrail

Dit is een groepsloop die ikzelf al voor de negende keer organiseer. Er zijn 

twee opties. Je kunt kiezen tussen (ongeveer) zestien km en (ongeveer) 

dertig km. Het terrein is voor Vlaamse normen toch wel uitdagend. We 

lopen veel op en af door het zuid Limburgse glooiende Landschap. 
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trailrunnen. Wat is dat nu eigenlijk?

Tegenwoordig duikt  zowat overal die term op. Het wordt bijna 

een modeverschijnsel. Elke loop met een beetje modder en 

paden wordt al snel een trailrun. Ikzelf hanteer toch  strengere 

criteria. Zo moet het toch minimum 75% onverhard zijn. Liefst 

over een wat langere afstand. Het terrein mag zeker uitdagend 

zijn met natuurlijke hindernissen. De nodige hoogtemeters zijn 

zeker een pluspunt. 

Het wedstrijdelement is een onderdeel maar eerder 

ondergeschikt. Voor de langere en zwaardere wedstrijden is 

binnen de tijdslimiet eindigen al een hele uitdaging. Een DNF 

is zeker geen schande binnen het trailwereldje. Ook wordt 

er een vrij grote autonomie gevraagd van de deelnemers. 

Bevoorradingen zijn eerder beperkt maar meestal ruim 

voldoende. Een rugzak met basisuitrusting kan zeker geen 

kwaad. Bij enkele trails is ook zelfnavigatie gevraagd. Kaart 

lezen en het gebruik van een gps moet  geoefend zijn. Het 

aanbod van trailruns is tegenwoordig zo ruim dat iedereen wel 

zijn gading vindt. 
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