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Lodo, lodo, lodo, … mucho lodo

Omdat we goed geacclimatiseerd aan de vulkanenexpeditie wilden beginnen, 

boekten we een gids die ons 3 dagen lang in Sangay National Park op 

sleeptouw zou nemen. De trekking zou ons van de vulkaankrater van El Altar 

over een pas van 4400 m langs talloze meren brengen. Voorraden inslaan, 

paarden huren voor de bagage, … alles werd voor ons voorbereid. Wanneer 

we een half uurtje voor vertrek ons aanmelden op het bureau beginnen we te 

twijfelen aan de kunde van John, de baas. Zonder verpinken overhandigt hij 

ons 2 paar rubber laarzen met erbij het advies onze bergschoenen beneden 

in de vallei te laten! Ik kan m’n lach niet inhouden, acclimatiseren op botten, 

maar John drukt ons op het hart deze toch zeker mee te nemen.

Naarmate de jeep hoger klimt, worden de wolken dichter. Aan het 

vertrekpunt, de Hacienda Releche, regent het zachtjes en hooggebergtegids 

Fabian raadt ons aan de laarzen i.p.v. stapschoenen aan te trekken. Wij dus 

in lichte regen op rubberlaarzen de Andes in getrokken. Al na een kwartiertje 

kwamen we terecht in de lodo (= modder). En dat was niet zomaar modder! 

Soms zakte je zo diep dat de brij net niet in je laarzen stroomde. De regen 

bleef vallen en het pad begon te overstromen. We hebben zo’n 5 uur in de 

modder gedabberd eer we aan de hut kwamen. Alles, maar dan ook echt 

alles, was doorweekt door de regen. En dat terwijl iedereen hier nochtans 

beweerde dat het droogseizoen was en deze regen echt uitzonderlijk was! 

Tja, klimaatverandering?!

In 2010 waren we vast besloten: nooit 

meer zouden we een poging doen een 

top boven de 6000 meter te beklimmen. 

Het uitzicht vanop de Huayna Potosi in 

Bolivië (6088m) was ongelooflijk maar 

het waren vooral de koude en de enorme 

nachtelijke inspanning die ons nog 

lange tijd bijbleven.

In 2013 boekten we een ticket naar 

Ecuador en we konden het toch niet 

laten: we moesten toch minstens op één 

van die imposante vulkanen staan. 

Bij de individuele reizen van Te voet 

vonden we onze gading: 

een vulkanenexpeditie. 4 vulkaantoppen 

in 10 dagen.
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Gelukkig werd de haard aangestoken zodat we onze kleren 

konden drogen. Het heeft heel de nacht doorgeregend en 

onder het ontbijt zagen we direct dat op de bergen enorm veel 

sneeuw gevallen was. Het regende nog steeds, maar voor de 

acclimatisatie wilden we toch naar de krater. Bij helder weer 

moet het zicht impressionant zijn: achter het blauwe kraterweer 

rijzen de steile kraterwanden met gletsjers omhoog. Na een 

uurtje wandelen kwamen we op onze rubberbotten in de sneeuw 

op een richel van de krater op 4 200m. We zagen amper de 

overkant van het kratermeer. Snel poseren op rubberlaarzen en 

dan maar besloten om van de 3-daagse een 2-daagse te maken 

m.a.w. terug te gaan naar de startplek. Aan de hut gieten we 

eerst nog de laarzen leeg en beginnen dan aan de afdaling. 

Door de aanhoudende regen was het pad echter nog modderiger 

geworden en de lol was er echt af. Voor de tweede dag op rij 

4 uur stappen in de gietende regen was echt uitputtend. En al 

snikkend bij de zoveelste spagaat in ondertussen kniediepe 

modder kon ik me volledig vinden in Fabian’s uitspraak: “lodo, 

lodo, lodo,… mucho lodo”.

Dan maar the easy way…

Met de bus keren we terug naar Quito waar het weer veel beter 

is. Eerst houden we een relaxdagje in Mitad del Mundo, een 

soort pretparkje gebouwd rond de evenaar, die er doorloopt. Het 

levert uiteraard leuke foto’s op: wandelen recht op de evenaar, 

Peter in het noordelijk halfrond en ik in het zuidelijke,...  Van het 

slenteren herstellen de stramme spieren wat. 

Een dagje later nemen we in Quito de teleférico naar 4050 m. 

Na 2 uurtjes wandelen, zonder modder, sta je dan op de top van 

de Rucu Pichincha (4698 m). Of … hoe je gemakkelijk enkele 

metertjes hoogte kan winnen. Helaas, op 50 m van de top 

komen we terecht in wolken en het uitzicht op miljoenenstad 

Quito gaat op in de mist.  

Aanloop naar het echte werk

Dan is het eindelijk tijd voor onze vulkanenexpeditie en jawel 

…. het weer is gewoon schitterend. Geen wolkje aan de hemel 

en de evenaarszon brandt ongenadig. We maken kennis met 

onze zeer gedreven UIAGM-gids, Jose Salazar, waar we de 

komende 7 dagen mee optrekken. Samen met de Amerikaanse 

Leslie bereiken we na 3 uurtjes wandelen de 2 toppen van de 

geëxplodeerde vulkaan Pasochoa (4200m). We staan op onze 

eerste vulkaantop! 

Tijdens de afdaling kregen we voor het eerst de Cotopaxi, de 

tweede hoogste van Ecuador, volledig te zien. Wat een imposante 

gletsjermassa plakt er tegen die perfecte kegelvulkaan. Jose,  

een sympathieke jonge kerel van 29 die al overal in de wereld 

klom en zijn internationale gidsenopleiding en mountainrescue 

afwerkte in Bolivië, gidst ook onze volgende 2 vulkanen. 

Ach ja, eerst moeten we de Illiniza Norte (5126m) nog op.  

Maar jongens toch, wat is dat hier met het weer! Nog maar 

net vertrokken of daar zijn  de wolken terug! En dan steekt er 

ook nog een windje op. Ik heb nog nooit zo’n windsnelheden 

meegemaakt op een berg. Soms werden we bijna omver 

geblazen! Het is bovendien zo koud dat de wolken rechtstreeks 

op de rotsen condenseren tot ijs dat zich in allerlei formaties 

richt naar de wind. Met onderkoelde handen loodst Jose ons 

over een kam naar de top. Met bevroren wenkbrauwen zitten we 

2 minuten in de wolken op de top.

Tijdens de gladde afdaling staart een Andesvosje ons aan als 

om te zeggen “wat komen jullie hier in godsnaam zoeken?”. Bij 

een knapperend haardvuur overleggen we of we echt zo willen 

gaan afzien  op de Cotopaxi. En eerlijk? Na tonnen modder, 

mist, kou,…? Moest enthousiaste Jose er niet zijn, waren we er 

waarschijnlijk niet aan begonnen.
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Een fantastische ijswereld

De beklimming van de Cotopaxi (5897 m) loopt over 2 dagen. 

We doen nog wat inkopen en vertrekken rond de middag richting 

de berghut, een klein uurtje wandelen vanaf de parking. De hut 

ligt nog net onder wolken. We beginnen een beetje zenuwachtig 

te worden. We hebben deze berg nog maar 1 keer zonder wolken 

gezien en de weersomstandigheden van de Illiniza willen we 

geen 2de keer meemaken. 

Avondeten doen we om 17.00u en wanneer ik daarna even 

naar buiten ga, schitteren de sterren en de top. Alle wolken 

zijn verdwenen! Om 18.30u gaan we slapen (of wat daarvoor 

doorgaat) en reeds om 23.00u moeten we terug opstaan!

Middernacht: start van de topbeklimming. Het is nog steeds 

helder weer. Door de volle maan reflecteert het ijs en in de diepte 

zien we de lichtjes van de miljoenstad Quito. Wat een uitzicht!

We zijn als eerste team vertrokken en de berg lijkt voor ons 

alleen. Aangekomen op de gletsjer zien we onder ons de lichtjes 

van de anderen bewegen. We binden de crampons aan en 

meteen is het pittig klimmen: een aantal steile ijshellingen en 

... een ladder over een crevasse. Aangezien deze verijst is, gaan 

we er op handen en knieën over. Ik vind dat zeker niet erg want 

er staat een hevige wind.

Over de ijsspleten wandelen we verder tot aan een steile 

ijshelling. De wind blaast hier ongenadig hard maar we zetten 

door. Regelmatig stoppen we om te eten en te drinken. Ik voel 

me best nog goed wanneer Jose zegt dat we 70% achter de rug 

hebben. Maar dan, ... de steile hellingen blijven maar komen 

en telkens als je denkt dat je de top ziet, zit er nog een helling 

achter. De zon begint ondertussen op te komen en we krijgen 

zicht op de omgeving. We zitten ongelooflijk hoog en onder ons 

begint zich in de valleien een wolkendek te vormen. We zien 

de schaduw van onze top op de wolken... Nog even doorzetten: 

om 7.30u staan we op de top. Hoe ongelooflijk is dit ... Jose 

trekt als een bezetene foto’s ... Alle vulkaantoppen steken boven 

de wolken uit. Eindelijk zien we hoe impressionant de Illiniza 

eigenlijk wel is.

De afdaling gaat redelijk vlot ook al laat de vermoeidheid 

zich voelen. We zien nu waar we ’s nachts gelopen hebben. 

Ongelooflijke ijswanden met ijsstalactieten, enkele crevassen, 

speciale sneeuwformaties,... Nog eens over de ladder en dan 

rond 10.00u komen we terug aan de hut. Bij een warme cocathee 

horen we dat slechts 4 van de 12 teams die dag de top gehaald 

hebben! En wij zijn daar 1 van!!! Het is echt niet te beschrijven 

hoe mooi die vulkaan-ijswereld hier is als de zon schijnt. Om 

12.00u zijn we terug in het hotel: een douche en een verdiende 

hamburger met bier doen deugd.

Damn damn damn!

En dan staat de laatste en hoogste top op het menu: Chimborazo 

6300m. De Ecuadorianen zeggen graag dat dit de hoogste berg 

ter wereld is. Toch als je meet vanaf de kern van de aarde. Door 

de aardrotatie heeft de aarde immers een afgeplatte vorm die 

uitsteekt aan de evenaar. 

De omstandigheden lijken ideaal vanuit de hut: helder, geen 

zuchtje wind, redelijke temperaturen,... Peter voelt zich niet 

100% en gaat niet mee. Om 22.00u staan we op en nemen  

ontbijt, om 23.00u vertrekken we. En wat gebeurt er op de 

cruciale plaats? De wind steekt op: door de klimaatopwarming 

en de as van de uitbarstende vulkaan Tungurahua kleven de 

stenen dit jaar niet meer aan de gletsjer. Zodoende rollen bij 

het minste zuchtje wind de stenen naar beneden ... We worden 

gewoon bekogeld!! Een vuistgroot exemplaar ploft neer tussen 

de nek en de rugzak van de gids Patricio, en even later valt er 

blok op m’n schouder en een paar minuten verder besluit er 

één op m’n helm te crashen ... Deze keer zonder erge gevolgen,  

maar dit is gewoon te gevaarlijk. De vele herdenkingsstenen 

en -plaatjes bij de hut in gedachte, besluiten we om terug af te 

dalen. Goede beslissing, maar omdat de berg er zo prachtig bij 

ligt vinden we het toch heel erg jammer! Volgens Patricio zal er 

snel een nieuwe normaalroute gezocht moeten worden. Door de 

snelle afsmelting van de gletsjers is deze kant van de berg te 

hard aan het afbrokkelenen bijna niet meer te beklimmen.

Tijd voor een douche en tijd om de vulkanen achter ons te 

laten: souvenirshoppen op de marktjes en een cruise naar de 

Galapagos!


