De benen blijken de beklimmingen en afdalingen goed te verteren, geen verzuring, geen krampen,
geen zwaar gevoel. Ook met de conditie zit het goed en powernappen lukt. Het vertrouwen groeit …
maar smelt toch even een beetje weg bij de volgende beklimmingen op het heetste moment van de
dag. De namiddagen zijn ook de volgende dagen het lastigst. ’s Nachts (alleen) door de bergen lopen
en wandelen is daarentegen een heerlijke ervaring: de signalisatie is top, het weer valt meestal mee
waardoor er een prachtige sterrenhemel is en de vroege ochtenden zijn magisch mooi.
En uiteraard kom je af en toe wel wat tegen …
Problemen met de koplampen bv. (jawel, ook met de reserve), waardoor je midden in de nacht komt
vast te zitten. Gelukkig vond een Zwitser die net passeerde het niet erg om me tot de volgende
bevoorrading in zijn voeten te laten lopen. De afdaling ging zelfs supervlot. Het bleek bovendien een
‘local’ te zijn die voor de 2de keer deelnam. We kwamen elkaar de volgende dagen nog regelmatig
tegen, vaak in de vroege avond. Zo had ik elke avond mijn ‘verhaaltje’ voor het ‘slapen’gaan:
boeiende weetjes over de streek, wat ons de volgende etappe te wachten stond, …Symbolisch
‘slapen’ gaan, want de avonden en nachten werden mijn favoriete momenten om verder te gaan.
Powernapjes onderweg en een uurtje (of 2) slapen op een veldbed in de bevoorradingsposten
bevielen me beter dan de levensbasissen.
Uitzondering hierop was de nacht in de basis in La Grande Dixence. Daar werd de wedstrijd stil
gelegd omwille van het slechte weer, voor ongekende duur. Iedereen zou gewekt worden als de
wedstrijd weer werd opgestart …. Een paar kamers, waaronder die waarin ik sliep, werden over het
hoofd gezien. 6u later, 4u later dan voorzien, stoven ze onze kamer binnen met de boodschap dat
het écht niet de bedoeling is dat je zolang een bed bezet houdt … Euh? Nu ja, tijd verloren of
misschien net een gouden zaak. Die 6u slaap kwamen voor de zwaarste, technische beklimmingen en
het langste stuk tussen 2 levensbasissen. Het werd mijn favoriet stuk van de trail.

De vrijwilligers, wel 700!, waren echt fantastisch en de bevoorradingen culinaire verwennerij. Buiten
de eerste dag, heb ik elke dag wel enkele keren raclette gegeten, talrijke streekkazen geproefd, zalm
met rijst gegeten, pannenkoeken met nutella gesneukeld, streektaart (een echte suikerbom)
binnengespeeld, spaghetti bolognaise met sla en pasta carbonara als ontbijt verorberd, …

Mijn man, jongste zoon en (schoon-)ouders waren een weekje op vakantie in Frankrijk, vlak over de
grens en kwamen me onderweg enkele keren aanmoedigen. De max!
Dankzij een Zwitserse datakaart kon ik ook de vele aanmoedigingen van het thuisfront volgen, echt
ongelooflijk fantastisch! Al is het pas echt achteraf helemaal tot me doorgedrongen hoe intensief dit
wel niet moet geweest zijn tijdens een voor de supporters ‘normale’ werkweek. Want ook ’s nachts
om 4u kreeg ik berichtjes of zag ik foto’s verschijnen van wat ik na de volgende beklimmingen te zien
zou krijgen"
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De zonsopgang boven de bergen op de laatste dag was een wondermooi moment. Ondanks de
ondertussen zeer pijnlijke blaren op mijn voeten, voelde ik dat ik de eindmeet wel zou halen. De
laatste dag was het vooral nog afdalen en dat is normaal mijn specialiteit. Door de blaren kon ik
echter enkel nog bergop zonder pijn verder, elke stap naar beneden was dus op de tanden bijten.
Maar pijnlijk gaat ook. Op vrijdagavond, 5,5 dagen na de start, liep ik Le Bouveret binnen, de laatste
km enthousiast begeleid en opgewacht door mijn familie, John en Evariest.

