
Klimmen

Een dag uit het leven
van een berg
a 7an 15 rct en meI 22 juli 1990 orgoniseerde het
y Sportkomitee in sqmenwetking met Buitenbeen' het hooggeberql?stoge in Filzmoos. Over naor

onze verslqggever ter plaatse.

De ochlendstond ontrold en omsord, de helmen op-
- - - sezet Dar die laaLrten in hel brok

onEenaar<b3ar trssen 4 daár. o1 ietiee tatrsreeneebergre ran
:ti::,:,',',1:-":" :TP.::l'-'- I-"1 ".",4**t oos,enrijt seen o,e,urrSeroio ronoom onze renrjes en È^r.--  r , , . i
{.1LTtï.,1:3Pjl';,r- *:l:i: Ë;l:';:fi.íÏl ïïll:'iil"!i:
lliiil';lïTl 3',"'llii"iiiljjfl ror" -aa, ie ae '.e op zer oÍ de
iï*i"i"'á.di.i.-iiáár';;';. hand aan daat ,e5, je bes' ot
#iï;,i;,ilí;,ii;;i;i#. :9:.'.hÍ19,r..., óoao rist ros De
;i; ;;;;iii.pi;i; ;;'ilLigen. lleet cattt'" 'ar niet meer uir de
pije,liii àiï a.-ii,,iJ ,à""eí;k; ruchr zun en menis herserschud.
ïan de dar zich oD hun *ammen dins zal op de hclm afkaaÍsen De
ruooi..rtií"n i" in"tr aan iasend voorklimmers beetijgen beladen
;i;á; biii;;;,i"h i";"" hu; áan- met klimbrorjes. haken, írends en
k;;;;;;;;;;i. M;;;;€ m;;ie dines. ruid krinserend ar! veíilare
verhaaltjes-houden op al, je hun bersko€ien, de wand. Als het
toppen een bezoekje wil brensen woord "dépaÍ" weerklinkl is h€l
met behulp van €en eind touw, een jouw beurt, met een klein maar
paar kilo ijz€ren hak€n en muske- bonzend bartje op zoek naar drie
rons. veilige rustpunten voor voelen en

I2de U.Z. Sport en Speldag

Hel begint altijd \ morgens in de
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hand€n. oD zoek náar d€ plek waar

massief is hard, schêÍp en g€nade-
loos. Dc klimrotsen in d€ Arden-
nen zijn door duizenden bezweette
handen afgcíeten en gepol€ist.
Maar opéchle bergen is debescha-
ving nog niei gepassecrd. leder
kantj€ is ruw en onbehouwen. Na
enkele dagen beginnen de vinger-
toppen voos en rafelig 1€ worden.
Elke schuiver wordt beloond met
een mooie schaafwond op arm of
b€en. Slechte techniek en kindeÈ
lijk €nthousiasme deden de reí-
Sommige benen lekeÍ wel door een
ol ander middeleeuws foltenuig
sehaald te zijn. Het zijn mooie
souveniers die lanszaam verdwij
nen als mooi€ zomerherinnerin'

Top
De beloning is de top. De plek
waaÍ niets meer je uitzicht belcm-
men, waar d€ horizon verder weg
is dan elders en van "aaruit je
alleen naar naar ben€den kan
gaan. Je staat op een speldekop,
bcgroet door een stevige bries en de
teutoonse lreel "bergheil". Maar
elke Sipfel is eer doodlopende
straal. De rop h the point ofabso-
lute return. Soms ligt een bergpad
verborgen achter €en paar keien,
en kan je wandelod naar benéden.
Dikwijls is de wes terus her spie-

Een BretoeRs succes
Maandag 17 scpt€mber, l0 u 's

morg€ns, het Univcrsitáir spori-
centrum. De mistige lucht ruikt
hier naar crêpes €n galettes, cider
en bi€r, naaÍ spiegeldanstent €n
springkussens, naar Bretoense fan-
fare en Bretoense worstelaars.
De Bretoenen zijn al w€g, oln 3 u
vannacht zijn z€ v€tuokken. We
zullen ze ni€t eauw verseten (zij
ons ook nier touwens). Dank zij
hen is de l2de UZ SpoÍ en Speldag
vên gisíeren zondag een succes
seworden. Mêef dan 12000 b€zo€-
kers hebben hier dií jaaÍ van €en
grandioos feest kunn€n genieten.
Of hei nu bij onze viskar wal, bij
de aalrijke prachdge straatartrak'
ties, bij één van de vele kraampjes,
bij de verrchillende sporlkompeli-
ties, bij het varkenstreintje of de
melkkoeien of bij de Bretolnse
infosland of de Breto€nre volks-
sporren,(door d€ V.V.C. knap in
circuil gebrach0, overal stonden
de meísen rnd tieniallen rond de
attrakties samengedrumd om toch
maaÍ niets lan hel spektakel te

En zelfs nu al die mens€n al lans
wes zijn kan je het plezi€r dar zit
gisteren beleefd hebben nog voele$
nazinde.€n. Waarschijnlijk ben ik
oaarom zo vÍoeg opgesraan en -

Eên Bretoene eolksport: laicer de la

nog haif slapend - naar het Sport-
kdt sekoÍnen. Gelukkig maar. En
volsend jaar 15 september l99l
kom ik zeker teÍug. en ongetwu-
feld vele duizenden met Ínij.
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Helbeginr altijd's morgens in de
vÍoe8te. ln de bergen is vroeS op-
staan de resel. Tijdverlies is se-
vaarlijk spel, want in de namiddas
slaat het weer geiegeld om, en dan
is het lev€nsnoodzakelijt de hoge-
re r€gionen re€ds ácht€r je gelaten
te hebben. Zes uur en alles is
rustig, maar dat duurt niet lang,
wanr de koffie loopt al door. Na
het ontbijt besinfde narteling van
de laaglander: de dagelijk$e aan-
loop naa. de vo€t van de klim-
wand, l I00 met€r hoosteverschil
overbruggen, in geslrekte pas, met
€en ruszak vol klimmatedaal en
steispadenals kuitênbijteÍtjes. Het
zal enkele dag€n duÍen voor we de

I €chte berstr€d te pákk€n hebben,
hel tempo waarm€e je .usdg maar
oíafgebroken kan blijven dooF
shppeÍ.
Maar na de aanloop be€int het pas
echt. Aan de voet van e€n steile
wand die vooraf Eondig in d€ iopo
bestudcerd werd (een berg ir ni€ts
andcIs dan cên landschap dat
rcchtop wêrd gezet), word€n de
hulpmiddcl€n uitgepal(l, de klim.
gordèls aán8eg€spi, de touwen
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handen, op zoek naar de Plek*aar
hoosteliinen en hooetepunÍ wor

R€lais

De kunsr van het klimmen is ont-
spannen te staan, afsland te nemen
van de rots en rustig uil te kijken
naar €en volsende aangrijpinss-
puít. Overhaasten is ook hier z€l-
den so€d, €n de naluurlijke reflex
van de. besinner om zich als een
drenkelins aan de wand vast te
klamp€n is heel menselijk, maar
kliÍntechnisch e€n dommisheid.
c€zekerd door de kliÍnmer boven
je, wêêt jê dat dit tiet n€er is dan
e€n vertikale wandeling. Maar elke
blik tussen je benen door bewijst je
dat cr en hêmelhoos psycholo-
Sisch verschil zit tuesen honderd
métef horiiontaál €n honderd me-
ter vertikaal.

Hêt wanhopig bonzend haíje
komt aan ovcrw€rk toe als wc êen
van de mooiste Íelais (tuss€ísk-
tions) van de week bereiken: €en
richellje van 15 centimcter bre€d,
uitgespaard in een rotswand van
driéhonderd met€r hoog, die zich
oneestoord boven en onder ons
uitstrèkr. Helema,al in dieptê ligt
een ijsvlakte, bov€n ons het blauw€
niets, een half iur seled€n. nog
doorkliefd door een ste€nareíd. Je
hangt stevig v€mnkerd aan een
haak, maar je moet dit veel tn€e-
maken voor die eetenschap ook
een vanzelfspr€kend gevoel woÍdt,
veel .ijd om na te denken is eÍ
selukkig niet, want het touw tnoêl
ingehêald lvord€n en de voorklim-
mer veÍder gezekeÍd. Tijdens een
beklimming noet het vooÍuitgaan,
Hoc mooi het uitzicht ook mag
zijn, tijd voor sisht-seeing is er
nau*elijks. Klimmen is hard wer-
ken, voondurend balanceÍend tus-
sen niets en oneindig.
Bijkomend maar pittiS d€iail is de
kwalileit van het substraat van
dez hoogwaardig€ hobby. Het
kalkgest€ent€ van het Dachíein-

i"i!,it"À.'6Ái iieï *" udep;a
verborger achter @n paar keien,
en kan je wandelend naar benèden.
Dikwijls is d€ ve8 terug het spie-
gelbeeld van de weg omhoos- Een
cnkel tiket "rappel", hangend aan
êen rouw, wandelend op de muur.
Enige lijd latef sta je ierug oP de
b€gane grond en torenen d€ onge_
naakbaÍe pieken weer bov€nje uit,

Een bers is een bers en blijft een
berg. Je hebt g€zwo€gd en gezweet
en angsl€n uitgestaan binn€n de
limieten van de Sroolst mogelijke
veilieheid, naa. de rots is onver-
stoorbaar. Je bent mkschien veF
anderd, want je bent een ewarins
rijk€r, maar de berg blijfi altijd

De bersbeklÍnneÍsboutade dat je
beÍeen beklimt omdat ze er nu
eennaal zi.in, is tes€lijk waar en
niet waar. waar ondat je zonder
bercen niet zou kunnen klimmen,
nieiwaaÍ omdat een b€rg zich van
onze verheven gedachlen niets aan-
trekt- Klimmen is even zinloos als
zwemm€n. DaaÍbij moet ie ste€ds
terus naar de plek waar j€ je kleren
àchtertiet. Ook na het beklimmen
van de hoogíe of de mocilijksle
top moetje ste€ds wcer naaí bene"
den.
Bergbeklimnen is daarom de per-
fgktê netafoor voor de schitleren-
de zrlloo$heid van het bestaan. Die
iragikomische dranatiek van zin-
loosh€id maakt van de beÍgsport
e€n verrukkine- Zwe€t -€n tranon
zult sjj lalen, en. dat is t€gelijl

middel én doel. De sporrieve pr€s-
tatiê, de erkenning of de adr€nali-
ne-kick zijr pietluttise bijkomstis-
hden, die sl€chts verhullen dat het
"Cipf€lsefiihl" ev€n absurd als
hoog ir. En in datopzicht komt h€i
er eigenlijk óok helenlaal ni€t op
aan ho€ hoog de lóp tas, of hoe

moeilijk de route. B€rgbcklimmen
is eeÍ e,eeditie die je leidt naar een
Íaakvlak met de leegte. En als het
goed is ligt in dé le€gt€ het g€luk
verbore€n. Als je op een berstop
op de tippen van,je len€n gaal
staan kan je er bijna bij.
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