
‘Ge zijt zot’ – zei Romain  

Tja, als je prettig gestoorde trailvrienden hebt (…of 50 jaar wordt "#$%) durft het wel eens gebeuren 
dat je een zotte uitdaging aangaat. Het werd de Swiss Peaks: een trailloop van 360km, ruim 26.000m 
stijgen en nog net wat meer dalen in het prachtige Wallis. 
 

 
 

Eind januari begon een intensieve voorbereiding met heel wat trailloopjes op de Kluisberg, de 
Kemmel, in de Ardennen en enkele wedstrijden in de Vogezen om al een beetje het berggevoel te 
krijgen. Begin augustus nog geprofiteerd van een familievakantie in Slovenië en Oostenrijk om aan de 
hoogte te wennen, wat te ‘powerhiken’ en ook eens 28km naar beneden te lopen. Ook dat moet 
getraind worden.  

De laatste 2 weken stonden in het teken van rusten en twijfelen over van alles en nog wat. Hoeveel 
sportdrank en -repen meenemen? En welke kledij? Zouden er zoutpillen nodig zijn? Hoeveel paar 
loopschoenen? Hoe zou ik het aanpakken om gsm, koplamp en sporthorloge onderweg op te laden? 
En vooral … zou ik al het verplicht materiaal wel in mijn trailzakje krijgen en hoeveel zou dat wel niet 
wegen met nog minstens 1,5l drank erbij? 

 

Het parcours 

Start in Oberwald en maximum 156u de tijd voor de 360km tot het meer van Leman (of Genève zoals 
wij het kennen). 
32 bevoorradingen en 6 ‘levensbasissen’ waar je spullen uit je volgzak kan halen, slaapgelegenheid 
voorzien is, massage, een podoloog, … 

 



 

 

 

 

 



Vertrek 28 augustus, 12u 
Gelukkig ging ik deze uitdaging niet alleen aan, maar samen met John en Evariest Callens uit Heule.  

     

Net voor en aan de start …..  
Geen idee waar ik aan begon …. 
Vanaf dag 1 zou ik me qua afstand al op onbekend terrein bevinden … 
Zenuwachtig, maar vooral heel veel goesting om eindelijk van start te gaan … 

En eens begonnen valt de stress gelukkig meteen weg … 
De eerste beklimmingen, afdalingen, bevoorradingen …Het ene prachtige uitzicht na het ander. 

  
 

Voor we het beseffen zijn we aan de eerste levensbasis en na een warme maaltijd gaan we de eerste 
nacht in. We lopen al een eerste keer verkeerd en in de vroege uurtjes merk ik dat ik me redelijk 
slaapdronken aan het voortbewegen ben. Tijd om afscheid te nemen van loopmaatje Evariest en 
voor het eerst een powernapje uit te proberen. Oef! Dat lukte wonderwel. Timer ingesteld op 15 
minuten, meteen in slaap gevallen en enkele minuten voor de timer afging, spontaan weer wakker 
geworden. Nog enkele uren verder in het donker, gevolgd door de eerste zonsopgang, prachtig. En 
dan wordt het warmer en warmer en warmer. Rond de middag aankomst in de tweede levensbasis. 
Ik besluit nog niet te slapen. Na een warme maaltijd, douche, massage en verzorging van de eerste 
blaren ga ik weer verder. 

 


