Off grid in Scotland’s last Wilderness

De westkust van Schotland is befaamd vanwege zijn ruwe onherbergzaamheid en spectaculaire
landschappen. Vlak naast het bekende “Isle of Skye” ligt de laatste grote wildernis van Schotland:
de Knoydart Peninsula.
We gaan “off the grid” om enkel met onze eigen krachten en wat we op onze rug zullen dragen
het oerlandschap van de westelijke Highlands te verkennen. Grote “loch’s”, smaragdgroene
valleien, ruwe bergkammen, een “bothy” in de baai van een fjord en finish in “the most remote
pub in Scotland” waarna een klein bootje ons terug naar de beschaving zal brengen.
Woensdag heen en zondagavond terug met een frisse geest en een uniek verhaal om nog lang te
vertellen.

Telkens weer krijgen we de vraag “waarom”. Waarom stellen we ons bloot aan noord Atlantische
winden? Waarom is de enige bescherming die we hebben, wat we op onze rug kunnen dragen?
Waarom begeven we ons in terrein dat zo ruw is dat het enkel te voet overwonnen kan worden?
Mensen vragen ons zelden “wat”. Wat vinden we in die ontoegankelijke wildernis? Wat geven die
ruwe kammen met hun diepe valleien?
Wat we daar vinden, vinden we meestal in onszelf. Stilte, weerbaarheid, onderdrukte instincten die
tot leven komen. Een kracht waarvan je niet wist dat je die had. Onafhankelijkheid. Vriendschap.
We kunnen je niet zeggen “waarom”. Maar we kunnen het wel tonen.

(datum nog te bepalen)
In de vorm van een infoavond en beschikbaarheid voor vragen maken we ruim de tijd om alle bezorgdheden weg te
werken, materiaal te regelen en ons in het algemeen zo goed mogelijk voor te bereiden op ons avontuur. De groep
leert elkaar kennen.

We vliegen vanuit Schiphol naar Glasgow* waar onze privé transfer op ons wacht. Een 2,5u later komen we aan in
Fort William. Het hart van de Schotse bergsport aan de voet van Ben Nevis en de finish van de beroemde West
Highland Way. We nemen een late lunch en doen desnoods nog enkele snelle last-minute inkopen voor we van de
radar verdwijnen. In de late namiddag verdwijnen we aan het eind van Loch Arkaig in de Highlands om na een korte
tocht onze nacht bivakkerend door te brengen.
*Indien je een andere vlucht vindt die naar Glasgow vliegt, kunt u die zeker boeken. De aankomsttijden moeten echter wel ongeveer
overeenstemmen, anders valt ons tijdschema in duigen.

Een lange, ruwe dag over woeste bergruggen met fenomenale verzichten. We trekken ongeveer 18km met ongeveer
1200m hoogteverschil en slaan kamp op in de eerste fjord van de trip. Een uitdagende dag die beloond wordt met
landschappen die de meeste mensen nooit vanop de eerste rij zullen beleven.

Een typisch Schotse “boggy” begin van de dag die overgaat in ruwe paden. Vandaag moeten we 14km met 950m
hoogteverschil overwinnen om op onze bestemming te komen. Als het weer mee zit en we ons goed voelen kunnen
we ook nog de “Sgurr a Choire Bheithe” meepikken. We brengen de nacht door in de tweede fjord van de trip.

Een spectaculaire ridge brengt ons helemaal tot “the most remote pub in Scotland” in Inverie. Na 14km met 1100m
hoogteverschil worden we beloond met een “pint” in de pub terwijl we op een piepkleine ferry wachten die ons om
18.30 komt halen. Na een dik half uur op zee in een grote fjord komen we aan in Mallaig waar we in een taxi stappen
om naar een comfortabel hotel met witte zandstranden gebracht te worden. Warme douches, een restaurant en een
zacht bed zijn de beloning voor ons avontuur.

Na een vroege start ontbijten we pas in de luchthaven waar de vlucht ons terug naar Amsterdam brengt. In de late
namiddag zijn we terug thuis. Het waren misschien “maar 5 dagen”, maar hun impact is veel groter en we hebben
een verhaal dat maar weinig anderen kunnen vertellen.

GYMLOFT werkt uitsluitend met ervaren en gediplomeerde gidsen zoals
UIMLA International Mountain Leaders of UIAGM/IFMGA Mountain Guides.
Deze quality labels staan garant voor meerjarige en volgens internationale
standaarden geëxamineerde opleidingen die professionals afleveren. Ons
gidsteam wordt aangestuurd door Dieter.
Dieter Van Holder (1985) is een ervaren gids-instructeur met een
uitgebreid palmares. Als UIMLA International Mountain Leader is hij het jaar
door met gasten onderweg en dankzij zijn ervaring slaagt hij er in het jaar
door toplocaties te ontsluiten.
Naast IML behaalde Dieter ook Fjalla (“berg”) en Jökla (“gletsjer”) certificaten van de Association of
Icelandic Mountain Guides, NOLS Wilderness First Responder en UIAA Instructor Mountain Walking &
Trekking (zomer & winter).

We willen duidelijk stellen dat meerdaagse bergtochten voor de meeste mensen in goede gezondheid mogelijk zijn, maar
moeten benadrukken dat deze ervaring fysieke uitdaging als element bevat en daardoor niet te onderschatten valt. We gaan
op zoek naar de grijze zone net voorbij wat de meeste mensen niet meer zelf zouden doen, maar bergen zijn een omgeving
waar creativiteit in aanpassingsvermogen ligt. Je gids voelt aan waar het evenwicht ligt tussen wat kan en wat moet en stuurt
bij. We zijn niet verplicht om een exact parcours af te leggen. We zijn daar voor een beleving, niet om een in steen gebeitelde
route af te werken.
Indicatief: je moet in staat zijn om 8 a 9 uren per dag onderweg te zijn met een rugzak van 15 – 18kg. Dit is bewegingstijd
zonder de pauzes bij te rekenen. We gaan altijd uit van paden of padloos terrein waarbij klimmen of gebruik van technisch
materiaal zoals touwen niet nodig zijn. De ondergrond kan echter ruw zijn (losse stenen, blokken, wortels…) en het kan af en
toe flink stijgen & dalen. Tijdens een gemiddelde dag kunnen we tussen de 1000 a 1500m hoogteverschil overbruggen.
Na een dag actief te zijn moet je ook nog in staat en bereid zijn om jezelf te verzorgen. Je moet ook nog koken, je tent
opzetten en een paar kleine dingen doen om jezelf blij en gezond te houden.

De westkust van Schotland is het eerste land in dat de overheersende westenwinden van de Atlantische oceaan raken.
Overdag hebben we milde temperaturen, maar ’s nachts kan het uitzonderlijk richting vriespunt gaan. April en mei zijn
traditioneel mooie maanden in Schotland, maar we kunnen altijd regen verwachten. Wie garanties op mooi weer wil kunnen
we Center Parcs Erperheide aanraden, maar als je al tot hier gelezen hebt vermoeden we dat je misschien toch net dat iets
meer zoekt.

Net zoals bij alles in het leven is het in een bergomgeving nooit mogelijk om alle risico uit te sluiten. Het overgrote deel van
alle onderwerpen die we in de praktijk behandelen is het identificeren, vermijden en beperken van restrisico. We doen niets
dat niet redelijkerwijs onder bergwandelen valt. Het grootste risico voor ons is steeds het weer, daarom vragen we om onze
materiaallijsten en raad steeds nauwgezet te volgen. Tijdens een gemiddelde dag ben je even veilig als thuis of op het werk.

Bij inschrijven vragen we om aan te tonen dat u verzekerd bent. Reisbijstandsverzekering is verplicht. Let er daarbij op dat uw
verzekering geschikt is voor outdoor vakanties en zoek- en reddingskosten bevat. Er zijn verschillende makelaars die
kortlopende verzekeringen aanbieden, maar bevraag zeker uw eigen makelaar eerst.
Een annuleringsverzekering is niet verplicht maar ten stelligste aangeraden. Niets zo vervelend als uw reis moeten annuleren
of onderbreken. Een dergelijke verzekering helpt dan om deel van uw inschrijvingsgeld te recupereren.
LINK: Allianz biedt dergelijke kortlopende verzekeringen aan: https://www.allianz-assistance.be/nl_BE/reisverzekering.html

Kwalitatief materiaal is essentieel in de bergen. Het is de basis van je veiligheid en comfort. De meeste mensen hebben de
hoofdzaken al in huis en duurdere items zijn zo goed als altijd te huren. Om je draagcomfort te maximaliseren is het erg
belangrijk dat je niet minder, maar ook zeker niet meer meeneemt dan we aanraden. We geven voor elke specifieke trip een
specifieke lijst bij inschrijving.
Je bagage bestaat uit 1 grote trekkingrugzak die je tijdens de tocht draagt + 1 kleine tas handbagage waarin je een verse set
kleren etc kan achterlaten. Bij vertrek wordt deze handbagage naar het hotel gebracht waar ze bij aankomst op je zal
wachten.

Neem de materiaallijst ernstig. In berg- en wildernisgebieden is je materiaal essentieel voor je comfort en je veiligheid.
Gebrekkig materiaal kan reden zijn voor uitsluiting van deelname.

Deze lijst en de voorbereidende vergadering zijn een goeie bron van informatie i.v.m. materiaalkeuze. Kwalitatief
materiaal is essentieel! We raden je ten stelligste aan onze raad goed te volgen en aarzel nooit om vragen te stellen!
Neem niet te weinig mee, maar neem ook niet meer mee dan nodig. Bij FAQ kan je lezen wat je kan huren en wat
niet.
Leuke extra feature: je krijgt een GPS tracker zodat de mensen thuis dan via hun browser live op een kaart kunnen
zien waar we op dat moment zijn en waar we gelopen hebben.

✓
✓
✓
✓
✓

Betaalkaarten
Identiteitskaart / rijbewijs
Contant geld (Bankautomaten op luchthaven of in Fort William. Voorzie £50 a £100 “drinkgeld”)
Verzekeringsbewijs of lidkaart KBF
GSM + lader / powerbank

✓

✓
✓

Rugzak (60 - 80l) – Alles moet in de rugzak passen. Niets dat buiten hangt. Alles dat niet nat mag worden in de rugzak
waterdicht verpakt met vuilniszakken of dry bags. Regenhoezen werken als het niet te hard waait, maar bij windstoten
waaien ze letterlijk gewoon weg.
Schoenen type B zijn aangeraden. “Approach” schoenen en goeie trailrunning schoenen kunnen ook.
Wandelstokken zijn sterk aangeraden. Ze maken een groot verschil met zware rugzak.
Dikke (waterdichte) & dunne handschoenen
Sjaaltje type ‘buff’
Muts
Zonnebril + zonnecrème
Drinkbus type “Nalgene” verplicht omdat deze ’s nachts met heet water gevuld kan worden om je slaapzak te helpen
verwarmen. Harde flessen zijn ook onbreekbaar. Als je een ander merk kiest, vraag je dan af of ze genoeg zeker afsluit om
gevuld met warm water in je slaapzak te stoppen zonder te vrezen dat ze open gaat.
Koplampje + reservebatterijen
Microspikes (Enkel van toepassing bij bepaalde weersvoorspellingen. Te bevestigen door de gids)

✓
✓
✓
✓

Slaapzak (met minstens comforttemperatuur -5°C aangeraden). Dit wordt door veel mensen de eerste keer onderschat.
Kwalitatief slaapmatje. Dit wordt door veel mensen de eerste keer onderschat.
Tent. Delen met een partner helpt de rugzak licht en klein houden.
Een kussensloop om te vullen met ongebruikte kleren

✓
✓
✓
✓
✓

lange broek windstoppend en sneldrogend (geen katoen)
Ondergoed (synthetische sportversies wassen makkelijk en drogen snel)
wandelsokken
T-shirt voor overdag; Synthetisch of dunne merinowol.
Thermisch ondergoed. We raden basislagen van merinowol aan als een tweede droge laag voor ’s avonds of als reserve

✓
✓

“Technische” middenlaag type fleece trui of dun primaloft jasje om te dragen in beweging
Dikke donsjas om ’s avonds warm te blijven of wanneer we stil zitten. Warm blijven betekent écht warm blijven. Dit
wordt door veel mensen de eerste keer onderschat.

✓
✓

Hardshell (water- en winddichte jas)* ESSENTIEEl! Geen waterdichte jas is gegronde reden voor uitsluiting.
Regenbroek

✓
✓
✓
✓
✓

Brander voor gasflesjes met schroefdraad. (geen campinggas (blauw))
Bestek. De combinatie spork + mes wordt aangeraden. Een lange dessertlepel is handig.
Aansteker & sponsje/vodje/zeep
Pot +- 1l en een aparte drinkbeker.
Eventueel een thermos

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trekkershanddoekje (klein en sneldrogend)
tandeborstel/tandpasta
toiletpapier
eventuele extra's voor de dames onder ons
lippenbalsem
zakdoek

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Zakmes, fototoestel
Battery deck voor de telefoon
Klein draagbaar spelletje of kaartenspel

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sporttape, wondzalf, ontsmettingsmiddel, zalf tegen spierpijn en verstuiking
Elastische windels
Pillen tegen darmklachten, maagklachten en pijn.
Reddingsdeken type “space blanket” (verplicht!)
Voorgeschreven geneesmiddelen in voldoende hoeveelheid + reservevoorschrift indien belangrijk
! Breng je gids altijd op de hoogte van eventuele epi-pennen of levensreddende medicatie !

PRIJS PER PERSOON 1195 EUR (excl. 2.73% BTW)
Early Bird Ticket (vóór 10/01/21) -10% korting
Annulatie wegens COVID-maatregelen = 100% geld terug

Inbegrepen
•
•
•
•
•
•
•

Omkadering door UIMLA International Mountain
Leader in kleine selecte groep tijdens uniek
traject
‘Get Together’ en begeleiding in aanloop naar de
afreis
Alle lokale transport (ferry en private shuttles)
Voedsel + kookgas tijdens de tocht
Collectief veiligheidsmateriaal
1 Nacht op hotel op basis van double/twin room
Bagagetransport naar hotel

Niet inbegrepen
•
•
•
•

Vluchten*
Persoonlijk (huur)materiaal
Restaurantmaaltijd(en)
Supplement voor single room

Huurmateriaal nodig? Wij helpen je graag verder.

*Wegens de aanhoudende Corona-onzekerheid kunnen we je terugbetaling garanderen op alles behalve de vluchten.
Wanneer je zelf de vlucht boekt kan je, of via je credit card, of via een persoonlijke annulatieverzekering een ticket kopen die
je in een worst case scenario nog kan terugvorderen. We hebben op dit moment geen indicatie dat dit nodig zal zijn, maar
willen je graag in alle openheid en eerlijkheid beschermen.
Op moment van schrijven bedraagt de kostprijs van de vlucht + bagage €220. Het staat je volledig vrij zelf vluchten te kiezen
en zelf je reisweg te bepalen. De vlucht die wij voorstellen is de volgende:
Schiphol <-> Glasgow / Heen woensdag 14 april / terug zondag 18 april”

Ons busje vertrekt dus in dit geval ten laatste om 11:45, indien er geen vertraging opgelopen wordt. Boek dus geen vlucht die
op later tijdstip in Glagow landt.

FAQ
Jullie krijgen een basispakket aangepast aan de tocht. We trekken de wildernis in en dat houdt in dat we alle calorieën die we
zullen verbranden ook zelf zullen moeten dragen.
Voor je eten begint te kopen is het belangrijk te snappen hoe en wanneer we eten. ’s Morgens en ’s avonds nemen we
uitgebreid de tijd om rustig te eten, maar overdag hebben we die luxe niet altijd. Het weer kan tegenvallen en doorheen de
dag moeten we ons energieniveau stabiel houden. Tijdens de dag zullen we dus geregeld korte snack breaks houden. Ga er
dus van uit dat we overdag geen gelegenheid zullen hebben om maaltijden te bereiden. Bij mooi weer kunnen we uiteraard
rustig gaan zitten, maar ga uit van dingen die “uit het vuistje” gegeten kunnen worden.

/

Onderweg (niet
inbegrepen)

Bivak

bivak

Onderweg

Bivak

Bivak

Onderweg

Bivak

Bivak

Onderweg

Hotel resto (niet
inbegrepen)

Hotel

Onderweg (niet
inbegrepen)

/

Jullie krijgen een voedingspakket waarin de basis zit om een dag gevoed door te komen. Daarbij houden we rekening met
vegetariers en veganisten. Het voedsel is naast zijn voedingswaarde gekozen gelet op een gezonde verhouding tussen
gewicht / pakvolume. Jij bent degene die het draagt! Vaak is plaatsgebrek sneller een probleem dan gewicht. Je kan het altijd
interessanter maken door zelf extra snacks en amuse bouches mee te brengen, maar houd het gewicht in de gaten.

Ontbijt
Muesli of havermout met theezakjes, melkpoeder, oplosbare chocomelk of koffie.

Overdag - terwijl we bewegen
Hier is variatie zeer belangrijk! Het zorgt er voor dat je blijft willen eten. Als je na één dag je repen al beu bent ben je niet
meer gemotiveerd om te eten en breng je jezelf potentieel in problemen omdat je niet voldoende binnen krijgt.
We mikken op een lekkere mix van repen, noten, gedroogd fruit, chocolade, gedroogde worstjes, kaas, harde koeken...
M&M’s en Snickers zijn brilliante trail snacks! Het is leuk om elkaar te laten proeven van we je meebracht. Nog een reden
om toch nog iets extra in je mond te stoppen!

Avond
De beste oplossing om volume en gewicht te besparen zijn gedehydrateerde maaltijden. Deze maaltijden zijn
gemakkelijk te bereiden door warm water toe te voegen. We geven je op voorhand een lijst waaruit je kan kiezen.

Extra’s
Het weer kan uitdagend zijn en in de loop van de dagen bouwt de vermoeidheid langzaam maar zeker op. ’s Avonds
voel je je lichaam protesteren, je tent is misschien niet meteen je droomhuis en misschien is je gemoed wat gezakt…
We willen niet aanzetten tot drankmisbruik, maar uit ervaring blijkt dat een stevige borrel delen de geest en het
lichaam kan helpen ontspannen. Mensen worden er socialer van en de grappen en verhalen worden nog leuker! Het
overwegen waard!

We zullen van het land leven, wat betekent dat we water zullen bijvullen in de vele stroompjes. Mits weloverwogen keuzes is
zo goed als altijd drinkbaar water te vinden, maar als je gevoelige darmen hebt kan het geen kwaad om wat zuiveringstabletjes
of een filter te gebruiken. Het kan sowieso zeker geen kwaad om het water eerst te koken. We zullen advies geven over
waterbronnen en spreek ons zeker aan in geval van twijfel. Wij voorzien een filter.

Breng een brandertje mee, wij voorzien het gas. We raden het Jetboil systeem of iets gelijkaardigs aan omdat het licht en
efficiënt werkt. Goedkopere branders verspillen vaak veel te veel energie waardoor je gaspatroon sneller leeg is en je water
veel trager warm wordt. Eén brander per tentteam volstaat normaal. Zuinige mensen met een goeie brander komen toe met
een gaspatroon van 100gr voor 3 dagen.

We kunnen je hierbij 100% helpen en ontzorgen. Alles nieuw kopen kan je mogelijks duur uitkomen (+1500 EUR) en voor
sommigen is dat de drempel om zo’n trips te doen. Daarom kunnen we voorgemaakte huurpaketten voor jou voorzien aan een
veel democratischere prijs én hoef je niet uren te zoeken achter deftig materiaal. Wij kunnen het volgende (in kleur) voorzien:

✓
✓
✓
✓

Slaapzak* (met minstens comforttemperatuur -5°C aangeraden). Dit wordt door veel mensen de eerste keer onderschat.
Kwalitatief slaapmatje*. Dit wordt door veel mensen de eerste keer onderschat.
Tent. Delen met een partner helpt de rugzak licht en klein houden.
Een kussensloop om te vullen met ongebruikte kleren

✓
✓
✓
✓
✓

Lange broek windstoppend en sneldrogend (geen katoen)
Ondergoed (synthetische sportversies wassen makkelijk en drogen snel)
Wandelsokken
T-shirt voor overdag; Synthetisch of dunne merinowol.
Thermisch ondergoed. We raden basislagen van merinowol aan als een tweede droge laag voor ’s avonds of als reserve

✓
✓

“Technische” middenlaag type fleece trui of dun primaloft jasje om te dragen in beweging
Dikke donsjas om ’s avonds warm te blijven of wanneer we stil zitten. Warm blijven betekent écht warm blijven. Dit
wordt door veel mensen de eerste keer onderschat.

✓
✓

Hardshell (water- en winddichte jas)* ESSENTIEEl! Geen waterdichte jas is gegronde reden voor uitsluiting.
Regenbroek

✓
✓
✓
✓
✓

Brander voor gasflesjes met schroefdraad. (geen campinggas (blauw))
Bestek. De combinatie spork (lepel/vork) + mes wordt aangeraden. Een lange dessertlepel is handig.
Aansteker & sponsje/vodje/zeep
Pot +- 1l en een aparte drinkbeker
Eventueel een thermos

Kostprijs van dit pakket bedraagt 185 EUR (incl BTW). Laat ons weten hoe groot je bent en welke maten je ongeveer hebt, dan
ligt dit voor je klaar. Je krijgt de mogelijkheid om alles in de winkel nog eens aan te trekken.
Eenmaal je dit pakket hebt, kan je naar Mounteqshop gaan of naar Decathlon (kies premium merken en je zit goed) om de lijst
verder aan te vullen. Laat Mounteqshop telkens weten dat het om een Gymloft Challenge betreft, dan kunnen ze efficiënter
hulp bieden.

We laten in geen geval afval achter. In je pakket vind je voldoende afvalzakjes om je verpakkingen terug mee te nemen. Houd
er ook rekening mee dat je zelf je afval kan dragen.
Neem een flesje ontsmettingsalcohol mee om hygiënisch met je voedsel te kunnen omgaan.
Bon appetit! En denk er aan… Aarzel absoluut niet om vragen te stellen! Wij beantwoorden veel liever op voorhand vragen dan
dat we ter plekke in de problemen komen omdat iets niet helemaal duidelijk was!

Have a good journey in the Scotland Challenge.

