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12 uren van Durnal
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Op 15 september verzamelden klimmers aan de rotsen van Durnal, ondanks het vroege 
uur en de koude. Vol enthousiasme staan ze klaar om deel te nemen aan dé uitdaging van 
het jaar: de 12 uren van Durnal. Nog voor de briefing begint liggen de chocoladekoeken en 
croissants al te wachten. Gelukkig maar, want de briefing is de laatste kans om nog iets te 
eten, daarna zal hier maar weinig tijd voor zijn…

Alles elektronisch…

Voor de “12 uren van Durnal” heeft Joe Dewez (Club Alpin Belge) een 

pakket bakens geleend van zijn Oriëntatieloopclub. Bij het uitklimmen 

van iedere route moeten beide klimmers een ‘elektronische vinger’ 

in een baken steken. Op die manier wordt de route elektronisch 

als geklommen genoteerd. Vals spelen is onmogelijk, want tussen 

iedere route moet er minstens 4 minuten interval zitten. Omdat de 

bakens uitgerust zijn met informatie over de lengte van de route 

kan gemakkelijk berekend worden hoeveel meters een touwgroep in 

totaal geklommen heeft.

Een vliegende start! 

Een team mag de volgorde van de te klimmen routes zelf bepalen, 

behalve de eerste route, die wordt door loting toegekend. Stipt om 

acht uur trekken de eerste klimmers hun schoenen aan en beginnen 

ze aan de uitdaging. Wanneer ik zeg ‘schoenen’ bedoel ik ook 

werkelijk schoenen en niet klimschoentjes. Duizend meter klimmen 

binnen een tijdspanne van 12 uur is op zich al een voldoende grote 

uitdaging, laat staan met knellend pijnlijke klimschoentjes. 

Het duurt niet lang of we horen de eerste bieps van de bakens die 

gepind worden. Het tempo ligt bij veel groepen heel hoog. Zullen ze 

dit tempo wel kunnen volhouden? 

Na enkele uren merken we dat een Nederlandse klimster de andere 

teams mentaal wil ondersteunen door een lekker stuk dadeltaart aan 

te bieden. Bij veel klimmers is het tempo intussen merkelijk gedaald, 

en is dit een welgekomen pauze om de energievooraad aan te vullen. 

Een 6b’tje om te eindigen

We zijn bijna driekwart ver en de organisatoren besluiten om de 

barbecue al voor te bereiden, zodat deze warm zal zijn wanneer het 

eerste team klaar is.  Althans dat was het plan, maar het duo uit 

klimzaal Klimax heeft nog maar vier routes te klimmen. Nog enkele 

simpele routes en dan nog een 6b’tje om te eindigen. Om 17u55 

strompelen ze met pijnlijke voeten richting computer om te verifiëren 

of ze effectief alle routes geklommen hebben. 

Het duo Jurgen Lis en Jeroen Van Malderen klom 66 routes met een 

totale lengte van 1556 meter in een tijd van 9 uur en 55 minuten. 

Geen record maar wel een topprestatie! 

Op de goede afloop

Na een dag intensief klimmen komt de traditionele barbecue als 

geroepen. Moe maar voldaan komt deze geslaagde dag tot zijn einde, 

voor sommigen al wat vroeger dan voor anderen. 

We kijken nu al uit naar de editie van 2019…


