
Schotland Bothytocht 2018 – deel 1 

 

Er zijn - nog - geen andere wandelaars. Binnen zijn 2 kleine slaapruimtes, een zitruimte en 

zelfs een badkamer/toilet (met stromend water). Beide slaapruimtes hebben ieder 3 

stapelbedden. We nemen de meest rechtse kamer en halen daar de rugzakken leeg. We 

kunnen tussen de bedden net staan met z’n tweeën. Als je hier met 6 volwassenen staat met 6 

grote rugzakken…. 

Ik haal de tent onder uit m’n rugzak om die buiten te drogen. Een stuk touw dat ik bij me heb 

maak ik vast aan een kleine boom, waar gaas omheen staat tegen de vraat van schapen. Een 

van m’n wandelstokken gebruik ik om de lijn horizontaal te spannen en daar maak ik met een 

paar knijpers de binnentent aan vast, die mooi bol gaat staan in de wind. De buitentent span ik 

aan het gaas vast van een andere boom: het ijs zit er overigens nog in van vanmorgen! 

De zooltjes van onze schoenen rijg ik door het gaas, zodat die ook nog wat kunnen drogen. 

 

Binnen heeft René intussen mijn slaapmat hard opgepompt en schuin tegen de muur gezet om 

te zien of die in zal zakken. Dat gebeurt gelukkig niet en dat betekent dat er geen lek in zit; 

een hele geruststelling. Waarom de mat vanmorgen wel langzaam leeg liep blijft een raadsel. 

In de zitruimte staat een grote tafel en een paar stoelen, al met al heel comfortabel om onze 

avondmaaltijd ontspannen klaar te maken. Het is weer een culinair gebeuren vanavond: 

Mobidun schaft de pot. Wat daar inzit?  

Wel het volgende, vooral zie kabeljauwvlokken zijn er erg lekker in! 

Rijst (basmati), kabeljauwvlokken, groentesaus (aroma, bieslook, citroenzuur, dille, 

dragon, fructose, glucosestroop, kervel, kruiden, maltodextrine, peterselie, 

plantaardige olie, prei, selderijextract, tarwemeel, ui, zetmeel), wortel, erwten, maïs, 

Provençaalse kruiden (basilicum, oregano, peperkorrels, rozemarijn, tijm), peper, zout. 

Als nagerecht hebben we altijd een kop koffie. We hoeven vanavond niet bij het licht van 

onze hoofdlampen te koken, er is licht. 

Gelukkig denken we eraan dat we gister eigenlijk de tijd hadden moeten terugzetten. We 

hebben dat– nog – niet gedaan zodat we vandaag nog volgens het zomerschema konden 

opstaan. 

Morgen moeten we echter de ferry in Inverie halen en dan is het wel zaak om de goede tijd op 

ons horloge te hebben staan! 

Tegen 20 uur liggen we in de slaapzakken. 

 

Ma 29 okt 2018 

Barrisdale – Inverie - Tarbet: 15 km, ▲532 m., ▼540 m. 
Zoals ik in het begin al beschreven heb, hadden we eerst het plan 

om van Barrisdale naar Sourlis te lopen. Wat we ervan te weten 

waren gekomen is dat weliswaar een zware etappe, veel 

‘padloos’ maar wel spectaculair mooi. Vanwege het risico van 

een te hoge waterstand in de rivier Carnach hebben we 

uiteindelijk besloten om dat niet te doen, maar via Inverie te 

gaan. 

Hier hebben we voor vanmiddag om 15 uur de ferry geboekt die 

ons naar Tarbet zal brengen. In de winter moet de ferry van te 

voren worden geboekt, anders vaart die niet. In de winter kan dat 

alleen maar op maandag of vrijdag.  

 

We zijn vanmorgen dan ook bijtijds op en om 08.45 uur sluiten 

we de deur van de bothy achter ons. Het is buiten koud, maar de 
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lucht is helder en het belooft alweer een mooie zonnige dag te worden. 

Vlak na de Bothy, op een stukje gras voor de rivier staan een aantal kleine éénassige 

boottrailers, een stuk of 7. We hebben die gister ook al zien staan en nu staan we er weer naar 

te kijken. De auto’s bij de boerderij zijn voor ons een raadsel, maar deze boottrailers ook.  

Barrisdale is natuurlijk gemakkelijk over het water te bereiken, maar wie gaat hier nu met z’n 

bootje op een trailer nergens heen??  

Even verder steken we brede River Barrisdale over die rechts van ons in Loch Hourn stroomt. 

Een paar honderd meter verder buigen we van de track naar rechts en begint het smalle 

voetpad richting Inverie.  

Rechts boven ons, achter de helling naast ons, zien we een hoge driekantige top liggen, waar 

de zon al volop schijnt: er ligt een warme oranje bruine gloed overheen, samen met wat 

sneeuw. Het is waarschijnlijk de Ladhar Beinn, een Munro van 1020 meter hoog. Ook de 

besneeuwde toppen aan de andere kant van Loch Hourn liggen al in de zon: wat een 

fenomenaal mooi zicht. Het dal links en achter ons ligt nog in de schaduw: aan de overkant 

van het dal zien we het smalle pad bergop slingeren dat we hadden zullen nemen als we van 

hieruit naar Sourlis waren gelopen. 

Het pad klimt mooi geleidelijk, René vind eindelijk een keer een lekkere ‘klimcadans’. Wel is 

het pad geregeld glad van ijs, iets dat hogerop sterker wordt, naarmate het kouder wordt, we 

moeten goed uitkijken. 

We horen links en rechts weer herten burlen en als we voor ons een groep over ons pad zien 

oversteken, pak ik snel de camera en leg het groepje vast op film. Een prachtig gezicht zo’n 

hollende groep herten in het wit besneeuwde landschap: zo sierlijk als die dieren bewegen. 

We bereiken het hoogste punt vandaag op zo’n 400 meter hoogte. Vanwege de wind en het 

uitzicht hadden we al besloten onze koffiepauze te houden iets over het hoogste punt heen in 

de hoop dat we daar uit de wind kunnen zitten, wel zo fijn bij een temperatuur die nog onder 

nul is. We vinden een mooie plek, een meter of 60 rechts van het pad. Het is wel wat steil, de 

rugzakken kunnen er net staan en zelf kunnen we lekker met de rug tegen de helling aan 

zitten. De thermoskan van René voorziet ons weer snel van een heerlijk dampende kop 

bouillon en koffie. 

In de verte, zo’n 300 meter lager, ligt Loch an Dubh-Lochan en aan de horizon kunnen we net 

een klein stukje zien van Loch Nevis, waar Inverie aan ligt. Daar ergens moeten we 

vanmiddag de ferry halen. 

Het pad daalt geleidelijk aan de 

rechterkant van het weidse dal in de 

richting van het Loch. Soms is het  pad 

weer een klein riviertje waar het water 

door naar beneden stroomt en als we wat 

lager komen is het soms even zoeken 

naar droge plekken in de zompige 

ondergrond. 

Ik vind het gebrek aan wat voor vogels 

dan ook hier wel opvallend. In de 

Schotse Hooglanden zie je nooit erg veel 

vogels, maar hier vliegt in deze tijd van 

het jaar helemaal niets.  

Langs het meer wordt het pad wat breder 

en bij een klein strandje maken we met de zelfontspanner een ‘groepsfoto’. 

Aan het eind van het meer ligt een ruïne, een sfeervol gezicht in dit verlaten landschap. Ook 

hier vragen we ons weer af waarom ooit iemand op deze plek ooit eens heeft gezegd: “kom, 

laten we hier een huis bouwen”.  
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Hoe kom je in vredesnaam aan de stenen om het huis te bouwen en aan andere 

bouwmaterialen? En dan: waar besta je hier van? Ik hoop dat we daar nog eens meer over te 

weten zullen komen, maar dat het bestaan in dit deel van de Highlands in vroeger tijden zwaar 

en eenzaam geweest moet zijn staat voor ons wel vast. Al was het allen maar vanwege de 

midges in de zomer……….! 

Tot onze verrassing staat er bij de ruïne, op het pad een landrover en zo’n 6-wielig 

terreinvoertuig. We zien en horen niemand, ook niet bij de ruïne. We overwegen nog even of 

we met de landrover verder zullen gaan, maar …, we zijn hier gekomen om te wandelen. 

  

De route naar Inverie gaat nu verder over een brede landrovertrack.  

In de verte, onder in het dal zien we een bijzondere vorm, als we dichterbij komen heeft het 

wel wat weg van een ‘stupa’. Het is bolvormig met daarop een groot kruis, het lijkt wel een 

Keltisch kruis. 

We lopen er onder langs, maar er staat nergens wat het is. 

Later, als we weer thuis zijn komen we erachter dat dit het Brocket Monument is. 

 

The Brocket in question was Ronald Nall-Cain, the 2nd Baron Brocket, an English 

landowner and aristocrat whose title was actually created by his father. Brocket 

Junior lived during the Second World War and was a noted Nazi sympathiser. 

 

As if that wasn’t bad enough, he bought the Knoydart Estate in the 1930s and was a 

dreadful landowner, boosting its shooting and fishing at the cost of any prospect of 

sustainable communities. He was also in charge during the failed land raid by the 

Seven Men of Knoydart. 

 

Hardly the sort of fellow you can imagine a grateful tenantry wanting to erect a statue 

to, but in the absence of popular acclaim the next best thing is just to build it yourself. 
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Albeit that Brocket built it in memory of his family rather than himself – but that seems 

a mere technicality. 

 

Het wordt tijd voor onze lunchpauze. We zitten ruim op schema en hoeven ons niet te 

haasten. Vlak voordat we een klein bosje in zullen lopen gaan we aan de linkerkant van het 

pad zitten. Hier is een rand waar we mooi met de benen naar beneden kunnen zitten met het 

uitzicht over het brede dal en de bergen aan de andere kant. Heel in de verte horen we een 

vreemd geluid dat we eerst niet kunnen thuisbrengen. Op een gegeven moment herkennen we 

het geluid als ongeveer hetzelfde geluid als toen we bij Kinloch Hourn aankwamen. Het is 

vermoedelijk het geluid van een generator die stoom opwekt uit een riviertje. 

 

In het bosje zie ik het silhouet van een paar mensen aankomen. Als ze dichterbij komen zie ik 

dat het de Duitser en z’n Australische vrouw is met hun 3 kleine kinderen, waarvan ze er 

eentje nog op de rug dragen! Ik zwaai naar ze als begroeting, maar als ze dichterbij komen zie 

ik dat het niet de Duitser met z’n familie is……. 

In de gauwigheid had ik me al afgevraagd hoe die hier zo snel hebben kunnen komen. Maar 

het is toch wel een bizar toeval dat hij zo sterk op de Duitser lijkt, ook met een pet op, en dat 

ze ook met 3 kleine kinderen zijn, waarvan ook nog een baby! 

Ze zijn vanuit Inverie komen wandelen en willen naar het Brocket Monument lopen.  

 

Even later zien we nog een wandelaar vanuit het bosje komen: het is hier gewoon druk! Het is 

een jongeman die we natuurlijk ook aanspreken. Hij heeft een toch wel bijzonder verhaal. 

Gister is hij uit Barrisdale vertrokken (het kleine tentje aan Loch Hourn is dus van hem) om 

een Munro te beklimmen. Hij heeft zich op de tijd verkeken (vanwege overgang naar 

wintertijd?) en zo werd het al donker toen hij nog moest afdalen. Daarbij is hij aan de 

verkeerde kant afgedaald en was dus op een gegeven moment de weg kwijt. Dat het wel een 

ervaren wandelaar is blijkt wel uit het gegeven dat hij een bivakzak bij zich heeft.  

Die heeft hij volgestopt met bladeren voor de isolatie en heeft daarin de nacht doorgebracht. 

Vanmorgen vroeg is hij verder afgedaald in de richting van Inverie en nu is hij op weg naar 

Barrisdale om zijn tent op te halen, nog een kleine 15 km. Morgen moet hij dan weer terug 

om de ferry te halen…., weer 15 km. Hij ziet er best moe uit merken we op.  

Als hij verder loopt zegt René: “we hadden hem best wat te drinken kunnen aanbieden”. 

Hebben we allebei niet aan gedacht. 

Het zit hier heerlijk, zo met de beentjes naar beneden in het zonnetje, maar we ruimen de 

brander en eetspullen op. Op het punt waar we het kleine bosje uitlopen staan we allebei stil 

en kijken naar het landschap dat hier voor ons ligt: het lijkt wel een schilderij. 

Voor ons ligt het grote Loch Nevis met aan de horizon de toppen van het eiland Skye  Links 

staat een mooi huis in grijze natuursteen en daarachter bomen die mooi afsteken tegen het 

Loch. 

We volgen het pad verder bergafwaarts en komen uiteindelijk in een bosachtig stuk, met aan 

weerszijden groenbemoste stenen muren die begroeid zijn met kleine bladvarens. De 

begroeiing hier is weelderig. 

Beneden, vlak voor het Loch, komen we op een kleine asfaltweg. Hier staat een bord dat 

duidelijk aangeeft in wat voor land je je hier begeeft: 

“You are entering remote, sparcely-populated, potentionally dangerous mountain 

country”  en dat je voldoende uitrusting bij je moet hebben plus de nodige ervaring. 

Rechts van ons ligt Inverie. Het heeft geen wegverbinding met de rest van het land, het is 

alleen over zee, via Loch Nevis, of te voet te bereiken. Toch ligt hier een smal asfaltweggetje. 

Dat verbindt de verspreid liggende bewoning van dit gebied met elkaar. 
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Links van ons ligt het voormalige kerkje van Inverie, dat is verbouwd tot een sfeervolle 

woning. 

Even verder ligt het ‘centrum’ van Inverie en passeren we het in 1991 opgerichte gedenkteken 

van de Seven Men of Knoydart. 

 

Justice! 

In 1948 near this cairn the Seven Men of Knoydart staked claims to secure a place to 

live and work. 

For over a century Highlanders had been forced to use land raids to gain a foothold 

where their forebears lived. Their struggle should inspire each new generation of 

Scots to gain such rights by just laws. 

History will judge harshly the oppressive laws that have led to the virtual extinction of 

a unique culture from this beautiful place 

 

Inverie is de ‘grootste’ plaats op Knoydart en telt ca 100 inwoners (een beetje afhankelijk 

welke bron je raadpleegt). 

We staan even stil om de sfeer op ons in te laten werken als er naast ons langzaam een 

landrover voorbij rijdt. Een paar meter verder stopt die en de chauffeur kijkt me aan en vraagt 

“are you looking for the Old Forge”? (the Old Forge is volgens het Guinness Book of Records 

de meest afgelegen pub in het UK). Het lijkt me een beetje een overbodige vraag in Inverie, 

want bijna alle huizen kunnen we hier zien… “it’s closed, and I don’t know when it will 

open”. “But you can have a seat here on the left in our Open Air Pub, and you can order a 

beer in the house on the opposite, just ring the bell”. De landrover rijdt verder en draait achter 

een huis. 

René en ik kijken elkaar aan….  

Dit is een vreemde binnenkomer in Inverie, het geeft een ‘vreemd’ gevoel. Dat iemand die 

hier blijkbaar woont dit zo tegen 2 wandelaars vertelt en erbij vermeld dat hij niet weet 

wanneer de Pub (weer) open gaat. Als dat de sfeer in dit plaatsje weerspiegelt. 

De “Open Air” pub waar hij naar wees, is een eenvoudig bouwsel dat links van ons staat: 

open aan deze kant en dicht, met een glazen ruit, aan de kant van Loch Nevis. Ervoor staat 

een aantal stoelen. Door de bewoners gemaakt nu hun Old Forge blijkbaar dicht is. 

Later leren we dat de Old Forge gekocht is door een Belg en dat die naar believen de 

Pub opent of sluit…….. 

We waren overigens niet op weg naar de pub…. 

  

We lopen een paar meter terug naar de Tearoom die we net zijn gepasseerd. We zien door de 

tearoom heen dat er aan de Loch kant een terras is!! We lopen om de tearoom heen en laten de 

rugzakken tegen de muur zakken. 

Zelf gaan we op de bank zitten tegen de witte muur die vol in de zon ligt: we hebben een 

adembenemend fraai uitzicht over Loch Nevis, de besneeuwde toppen aan de overkant en heel 

in de verte op de bergen van Skye. In de blauwe lucht boven ons ontstaan prachtige 

‘veegwolken”. 

Binnen bestellen we allebei een kop chocolademelk met slagroom en een stuk zelfgemaakt 

gebak erbij, ik kan nog wat extra ponden pinnen.  

Wat is het leven een prachtig feest op deze manier.  
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In de beginperiode van Travellers had ik in dit deel van Schotland een ‘eigen’ 

rugzaktrektocht, die ik begin jaren ’90 samen met mijn collega Ian Pragnell heb 

ontwikkeld: de Rannoch Trek. De tocht heb ik genoemd naar het eerste deel van 

de trek die over Rannoch Moor ging. In het tweede deel van de trek namen we 

de trein van Fort William naar Mallaig, daar namen we de ferry hier naar 

Inverie. We zullen na aankomst ongetwijfeld iets hebben gedronken in The Old 

Forge voordat we aan de stevige etappe begonnen naar Sourlis. Daarbij staken 

we de River Carnach over via de nu weggehaalde brug. Sourlis is onze 

eindbestemming morgen. Nu ik hier in Inverie ben herken ik het hier wel 

vagelijk. 

 

Nadat we de laatste kruimels van het gebak hebben opgesmikkeld pakken we de rugzakken op 

en lopen naar de pier waar over ongeveer een half uur de ferry aan zal komen. We zetten de 

rugzakken tegen een muur en lopen nog even een stukje verder langs het rotsige ‘strand’ . 

Uiteindelijk lopen we terug naar de pier, de wind die over het Loch komt aanwaaien is erg 

fris. Tot onze verbazing zien we inmiddels een aantal auto’s op de pier staan, die allemaal 

achterstevoren gaan staan. Moeten die allemaal naar Mallaig? Komt er zo’n grote ferry?? Het 

is allemaal wat raadselachtig. 

In de verte komt een klein bootje aan en dat blijkt onze ferry te zijn, die onder aan de pier 

aanlegt. 

De chauffeurs van de auto’s vormen met elkaar een rij via de trap naar beneden en vanaf de 

ferry worden nu allerlei zaken doorgegeven, die boven op de pier worden gezet en daar in de 

diverse auto’s worden geladen. We zien veel tassen met boodschappen voorbijkomen, allerlei 

dozen en ook komen er een paar mensen van boord. 

Uiteindelijk blijkt dat wij de enige 2 zijn die aan boord gaan. De trossen gaan los en met een 

forse snelheid gaat het richting Tarbet. 

In de winter moet de overtocht naar Tarbet van te voren worden geboekt en is alleen mogelijk 

op maandag en vrijdag. Dit gegeven maakte het onwenselijk om op goed geluk te kijken of de 

River Carnach passeerbaar zou zijn. Als dat niet zo zou zijn, i.v.m. hoog water, hadden we 

ferry niet kunnen reserveren en hadden we moeten wachten tot vrijdag….. 
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Het is ijzig koud in de wind, maar mijn hemel wat is het uitzicht vanaf het water sensationeel. 

Het witte schuim achter de boot contrasteert prachtig tegen het donkerblauwe water, de zon 

die in het water schittert en dan die bergen rondom ons! 

We staan allebei in verrukking op de schommelende boot te fotograferen en te filmen. De 

boot gaat een kilometer of 30-40 per uur schat ik. De afstand naar Tarbet is een kilometer of 9 

en we varen er een minuut of 20 over. 

In de baai voor Tarbet verwachten we een kleine pier om uit te stappen, maar de ferry blijft 

een honderdtal meter vanaf de kustlijn liggen. 

Aan de kant zien we iemand komen aanlopen die naar een kleine rubberboot met 

buitenboordmotor loopt. Met grote snelheid zien we ook nog een hond, die Jessy blijkt te 

heten, aan komen rennen, die blijkbaar mee wil. 

Samen komen ze onze richting op en de bedoeling is dat we met onze zware rugzakken in dat 

schommelende bootje overstappen. Dat gaat gelukkig probleemloos, de ferry draait weg 

richting Mallaig en wij tuffen naar een houten, tamelijk vervallen en zéér gladde pier waar we 

voorzichtig uitstappen. Het is rond 15.30 uur. 

Het kleine kerkje/kapelletje dat hier aan de baai staat is jarenlang een soort Bunkhouse 

geweest. We hebben echter gelezen dat de ‘beheerder’ enige tijd geleden is overleden en we 

hebben nergens kunnen vinden of het kerkje nog als bunkhouse in gebruik is of niet. 

We vragen het aan de jongeman die ons is komen halen en hij zegt dat we maar moeten 

aankloppen achter aan de kerk en dat Douglas wel binnen zal zijn. Die moeten we dan maar 

vragen hoe dat zit…. 

 

Ook Tarbet herken ik van zo’n 25 jaar geleden. Toen ik de Rannoch Trek heb 

voorbereid ben ik vanuit Arisaig, waar mijn Schotse collega Ian een huisje had, via 

Morar naar Tarbet gelopen met volle bepakking. Bij Tarbet ben ik overgestoken van 

Loch Morar naar Loch Nevis en vandaar ben ik langs de zuidelijke oever van Loch 

Nevis naar Sourlis gelopen, ergens onderweg heb ik toen een nacht in mijn tent 

geslapen. Dat was trouwens een van de natste dagen waarin ik ooit heb gelopen. Ik 

heb nog een beeld in mijn geheugen van de berghellingen rechts van me, die helemaal 

wit waren van het schuimende water dat  overal naar beneden gutste. Ik ben zeer 

benieuwd of er morgen plekken en beelden van herkenning zullen zijn. 

 

We lopen over het rotsstrand naar het kerkje, dat deels in de steigers staat. De ingang ligt aan 

de andere kant en de deur staat op een keer. 

“Hello, anybody there?” roep ik. We horen gestommel binnen en we worden binnen 

genodigd. We komen via een kleine kamer binnen in de voormalige kerkruimte, die er 

buitengewoon sfeervol uitziet en heerlijk warm is! Binnen zitten 3 mannen, aan de grote tafel 

zitten Douglas en Frenky en even naar achter een jongeman, waarvan ik de naam niet oppik. 

We leggen uit wie we zijn, waarom we hier zijn en wat we weten van Tarbet en we leggen de 

vraag neer of een overnachting hier nog tot de mogelijkheden behoort. Het interieur ziet er 

eigenlijk niet meer uit als een bunkhouse, We geven ook aan dat we het niet verwachten, we 

hebben onze tent bij ons waar we natuurlijk zo in kunnen overnachten. 

Al met al raken we met Douglas en Frenky aan de praat en we staan wel bijna 20 minuten – 

nog met onze rugzakken op - met elkaar te praten. Ik heb het gevoel dat we wel kunnen 

blijven slapen en dat blijkt ook te kunnen en te mogen. 

Boven, op een soort balkon zijn een aantal bedden waar we kunnen slapen. Het kerkje is 

overigens geen kerk meer; een aantal jaar geleden is het gebouw “ontkerkt”. De huidige 

eigenaar, een miljardair die z’n geld in de filmwereld heeft verdient is nu de eigenaar van de 

kerk en van het hele gebied, Douglas en Frenky werken voor hem. Hier vlakbij ligt een soort 

landhuis waar hij soms met z’n helikopter komt aanvliegen. Schijnt wel een toffe man te zijn. 
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Douglas is timmerman en heeft geholpen bij de verbouwing van het kerkje en is nu bezig aan 

het landhuis van de eigenaar. 

Het is de bedoeling dat het gebouw gebruikt kan gaan worden voor feestjes en 

bijeenkomsten…. Bezoeker zullen dan met een boot moeten komen, in het andere geval 

zullen ze een heel eind moeten lopen…..  

Het is natuurlijk maar een klein kerkje, maar het oogt binnen wel heel ruim en plezierig. 

In het midden staat een grote tafel met aan 

weerskanten 2 grote oude kerkbanken. Aan de 

muur aan de zeekant staat zelfs een oud 

traporgel. We horen van Douglas dat ze dat 

ergens in Mallaig ooit op de kop hebben 

kunnen tikken. 

Het uitzicht door de ramen is onwerkelijk 

mooi: het zou zo een schilderij kunnen zijn. 

We hebben zicht op Tarbet Bay en daarachter 

het grote Loch Nevis en aan de horizon de 

bergen van Skye.  

Frenky, met een paar enorme laarzen aan, en 

de stille jongeman, vertrekken en wij zetten 

onze schoenen voor de verwarming en 

brengen de rugzakken naar boven. Die bedden 

zien er perfect uit: onder een 2x een 2-persoonsbed en daarboven nog een 2x een 1-

persoonsbed, er kunnen dus 6 personen slapen. 

We mogen gebruik maken van de douche en de keuken, eigenlijk van alles wat er is: de 

enorme gastvrijheid ontroerd ons allebei. 

We maken gebruik van de zeer ruime keuken om ons avondeten klaar te maken, dat we later 

aan de grote tafel smakelijk opeten. We bieden Douglas aan om met ons te delen, maar hij 

slaat ons aanbod af. 

Een poosje later gaat hij zelf in de keuken aan de gang en maakt een pan met soep, waarmee 

hij bij ons aan tafel komt zetten. 

Hij biedt ons ook een bord soep aan dat wij niet afslaan: het is een heerlijke “chicken/leek 

soup” die er bij ons als een soort van desert ingaat. 

Na de soep maken we koffie en komt Douglas met een grote doos After Eight aan, die we met 

elkaar voor het grootste deel leeg eten…. 

Douglas is een sympathieke man, we schatten hem ergens rond de 60. Hij weet enorm veel te 

vertellen over de omgeving, over Inverie, over zijn grote hobby vissen, over de geschiedenis: 

van allerlei onderwerpen komen aan bod. Hij woont door de week in dit kerkje en gaat in het 

weekend naar huis in de buurt van Arisaig. Hij is een echte local, hij is hier aan de kust 

geboren en getogen en een goede verteller. René en ik steken veel van hem op. 

Hij vertelt o.a. over de eenden die we achter de kerk zagen lopen, dat zijn er niet zoveel meer. 

Die eenden zwemmen wel voor de kerk in de Baai, maar worden soms door een zeearend 

aangevallen! Die houdt ze dan onder water tot ze zijn verdronken en neemt ze dan mee! Moet 

je je voorstellen, dat gebeurt hier zo maar vlak voor je deur! 

Rond een uur of 22.00 uur vertrekken we naar boven: een heerlijk bed, waarin ik heerlijk zal 

slapen, hoewel we geregeld een soort marifoongesprekken horen, van een 

communicatieapparaat dat beneden standby staat. We horen af en toe berichten over storm en 

slecht weer ergens ver weg bij de eilanden, maar ik slaap er prima bij. 
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Di 30 okt 2018 

Tarbet - Sourlis: ca 11,5 km, ▲670 m., ▼670 m. 
Het ligt kostelijk in de dons op het brede bed en wat heb ik 

lekker geslapen. Al snel merken we van elkaar dat we wakker 

zijn en zo rond 07.300 uur staan we op. 

Heel luxe kunnen we ons in de badkamer wassen en het toilet 

gebruiken! 

Hoewel er in de keuken van alles ligt gebruiken we onze eigen 

ontbijtspullen, anders houden we daarvan over. 

Even later komt ook Douglas beneden.  

Tijdens het ontbijt komen we weer over van alles aan de praat.  

Tot onze verbazing horen we dat Tarbet heel vroeger groter was 

dan Mallaig! Tarbet nu bestaat uit het kerkje, het zelfgebouwde 

huisje waar Frenky woont en het huis vlakbij de pier, waar 

vermoedelijk de jongeman woont die ons met het bootje 

kwam halen. That’s it! 

Douglas verteld dat rond 1900 de spoorlijn van Fort 

William naar Mallaig is aangelegd en dat die een boost 

heeft gegeven aan de haringvisserij. Mallaig is zelfs een 

poos de grootste haringverwerker van Europa geweest. 

Dat staat in groot contrast tot de bewoners van Knoydart 

die daar weinig van hebben meegekregen. Hij vertelt 

verder over de geschiedenis van het gebied, lokale 

gebruiken en het drankgebruik in de regio, waar ook hij 

af en toe ook nog “problemen’ mee heeft. Een 

openhartig gesprek.  

Hij moet op een gegeven moment echter aan het werk en 

ook wij moeten op stap: we hebben een grotendeels 

padloze etappe voor ons, die wel eens veel tijd en 

energie kan gaan vragen. 

Douglas vertrekt als eerste en vraagt of we, als we 

weggaan, de sleutel aan een haakje boven de deur willen 

hangen. Wat een fijne ervaring om zoveel gastvrijheid en vertrouwen tegen te komen. 

Her en der verzamelen we onze spullen en pakken de rugzakken voor vertrek. We maken nog 

een paar laatste foto’s van het fraaie interieur en van een paar leuke spreuken in die het 

kamertje van Douglas hangen. 
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Met onze grote rugzakken passen we maar net door de smalle deur en op gevoel hang ik de 

sleutel aan de spijker. 

 

Toen ik hier een jaar of 25 geleden was heb ik, in mijn herinnering, tamelijk vlak langs de 

oever van Loch Nevis gelopen. Mede op basis van deze oude herinneringen van mij hebben 

we gekozen voor deze optie om via Tarbet naar Sourlis te lopen. 

We kunnen vandaag kiezen om naar het hoogste punt van de bergrug te klimmen tussen Loch 

Nevis en Loch Morar en zo bovenlangs te lopen totdat we naar Sourlis kunnen afdalen. 

We hebben echter besloten om eerst langs de kust naar Kylesmorar te lopen, een afstand van 

een kleine 2 kilometer over een pad. Daar zullen we dan naar rechts buigen en de hoogte in 

gaan of langs de kust blijven als dat er eenvoudiger uitziet. 

Het is wederom stralend helder buiten en dus best koud. Goed gemutst lopen we langs het 

kerkje het pad omhoog. Na zo’n 100 meter staat links van ons een van de weinige gebouwtjes 

en we horen en ruiken dat hier de generator van Tarbet staat te draaien, die voor de stroom 

zorgt. Douglas heeft gister verteld dat dit een behoorlijke kostenpost is; er is hier natuurlijk 

geen elektra, dat moeten ze met een generator zelf maken. 

We hadden verwacht dat het pad hier scherp naar links zou gaan en een blik op de kaart leert 

ons dat we de verkeerde kant op gelopen zijn!!  

We keren om, lopen weer langs het kerkje en lopen nu een smal pad langs Tarbet Bay 

omhoog. Hier, beneden aan het water staan nog wat lage bomen en struiken. Al snel lopen we 

enkele tientallen meters boven het water en wordt het uitzicht al weidser. De hellingen aan de 

andere kant van Loch Nevis liggen al weer vol in de zon te glanzen in die prachtige warme 

bruin/oranje kleur. 
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“René, heb jij je horloge nog geijkt bij de kerk”? “Daar zaten we op zeenivo en kan je de 

hoogte mooi ijken”. René merkt tot zijn schrik dat hij z’n hightech horloge met oa.a. 

hoogtemeter niet om heeft en dus ergens in de kerk heeft laten liggen. We zijn pas een 400-

500 meter onderweg, dus hij zet z’n rugzak af en loopt terug om te kijken waar hij het horloge 

kan hebben laten liggen. 

Ik loop even iets verder zodat ik alvast naar het oosten over het Loch kan kijken in de richting 

waar we vandaag heen moeten. De markante pyramide-achtige, 1040 meter hoge top van de 

Sgurr na Ciche, die we gister ook al hebben zien liggen, zullen we de hele dag in de verte als 

een baken voor ons zien liggen.  

Ik vind een paar prachtige mossen waar ik een paar foto’s van maak, het is koud hier in de 

schaduw en de lichte bries. Plotseling hoor ik een geluid onder me en ik zie dat daar het 

rubberbootje vaart met dezelfde jongeman met z’n hond. Ze varen de richting op waar wij ook 

heen gaan. 

Even later zie ik René weer aankomen en die schud met z’n hoofd, hij heeft z’n horloge 

nergens kunnen vinden, hij heeft overal gekeken waar hij dacht dat het kon liggen. Erg 

jammer want hij had het nog niet zo lang. 

Nadat we terug zijn in Nederland hebben we Douglas z’n adres achterhaald en 

hebben we hem een kaart gestuurd om hem nogmaals te bedanken voor de 

geweldige gastvrijheid. Ook heeft René op die kaart dat zijn horloge 

vermoedelijk nog ergens moet liggen en zowaar, een week of 2 later is het 

horloge met de post bij René bezorgd! 

Hij hijst z’n rugzak weer op en we volgen het smalle, prima te lopen pad verder. 

Op een gegeven moment stoppen we en horen een geluid dat we niet kunnen thuisbrengen. 

Eerst denken we dat het een bootje moet zijn, maar dat is niet te zien. Het is een zwaar, soort 

brommend geluid. We denken even aan een helikopter, maar ook dat is het niet. Dan zien we 

heel in de verte, achter de hutjes van Kylesmorar die we al kunnen zien, een kleine gele stip 

bewegen en het lijkt wel of daar het geluid vandaan komt. Het beweegt heel langzaam en een 

poosje later beweegt het de andere kant op. We kijken elkaar aan: wat kan dat in hemelsnaam 

zijn: een één of ander zwaar voertuig? Op die plek? Hoe komt het daar? Wat zou het daar 

doen? 

Na zo’n 1,5 km komen we bij Kylesmorar. Wat vroeger ruïnes zijn geweest zijn nu 

gerestaureerde huisjes die gehuurd kunnen worden voor vakantie. Er liggen hier 4 gebouwtjes 

bij elkaar en in de verte zien we nog een wit huisje aan het water. 

Vóór het eerste huisje lijkt wel iets van een pad bergop te gaan en we besluiten om dat te 

volgen en van hieruit in de richting van de kam te klimmen. Het is een zompig stuk en een 

stukje verder zien we een slang liggen, die een stuk hoger uit een paar containers komt. Dat is 

waterleiding voor de huizen beneden. 

We staan op het punt om verder te klimmen als we van beneden horen roepen. We draaien om 

en onder ons, naast het huis staat de jongeman van het rubberbootje in z’n helder gele jas. Hij 

roept en gebaart naar ons dat we naar beneden moeten komen. Omdat we respect hebben voor 

de kennis van locals draaien we om en dalen we het hele stuk weer af. 

Eenmaal beneden begroeten we de jongeman, die natuurlijk wist dat wij hier vandaag langs 

zouden komen. Hij vertelt ons dat de route die we omhoog aan het gaan waren heel erg 

drassig is en sterk af te raden. Hij kent dat deel van de berg goed, want hij heeft die 

waterleidingen daar aangelegd… 

Hij loopt, samen met de hond, een klein stukje met ons mee en wijst ons naar een klein bosje, 

achter het witte huisje dat we verderop zien liggen. We moeten voor bosje bij de dieseltank 

langs, dan een stukje langs de kust en door een ‘kissing gate’ en vandaar kunnen we dan 

hoogte gaan maken. 
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Van hem horen we dat de gele stip die we zagen en hoorden een trekker met voorlader was, 

die ze gebruiken voor een aantal werkzaamheden hier in Kylesmorar. En ook dat een lieve 

duit kost om zo’n trekker hierheen te halen, want daarvoor hebben ze een grote ferry met 

laadklep moeten huren, anders krijg je zo’n ding niet aan land. 

René en ik zijn het er over eens dat voor ons gevoel die trekker wel afbreuk doet aan het totaal 

verlaten en geïsoleerde gevoel dat we hier hebben. Maar goed, de huisjes hier kunnen worden 

gehuurd en op zo’n manier voor wat inkomen zorgen. 

We bedanken de jongeman met de hond en volgen zijn aanwijzingen. 

 

We volgen het weggetje langs het bosje die vlak achter het bosje eindigt bij een eenvoudige 

pier. We lopen parallel aan het Loch naar een rotsband, zo’n 200 meter verder. Vlak aan het 

water staat hier inderdaad een vrij groot ‘klaphek’ waarmee een doorgang is in een hek dat 

rechts bergop gaat. Dit is ook weer zo’n “deerfence’, ruim 2 meter hoog, waar je met een 

zware rugzak niet maar zo overheen komt. 

We verbazen ons wel over dit hek op deze bizarre plek: we hebben het gevoel dat wij de enige 

wandelaars zijn die hier dit jaar komen…… 

Achter de rotsen hebben we volledig zicht over het Loch Nevis voor ons, met aan het eind de 

besneeuwde top van de Sgurr na Ciche.  

We klimmen een stukje omhoog, maar ook daarvan keren we terug, omdat het te moeilijk is. 

Uiteindelijk kunnen we verder rechts de hellingen op kijken en we besluiten schuin rechts 

tegen de helling op te gaan. Op de hoogte waar we hier lopen staan af en toe nog een paar 

bomen, wat het wel erg mooi maakt.  

Verrassend lastig om doorheen te lopen zijn de stukken met dode varens. Die taaie varens 

buigen om en maken dat we er met de voeten in blijven haken. We moeten de voeten daarom 

hoog optillen, wat erg vermoeiend loopt. Ook blijven de tellers van onze wandelstokken in de 

varens haken, wat ook lastig is. We proberen varens voor ons zoveel mogelijk te ontwijken. 

We richten ons op een groepje bomen rechts boven ons, het lijkt of daar nog iets van een oude 

muur staat. 

Boven de muur en bij de bomen, vlak voor een 

klein riviertje besluiten we om te pauzeren: een 

prachtig punt, we kunnen er heerlijk zitten. Ook 

hier proberen we ons weer voor te stellen hoe die 

muur hier ooit is gebouwd en met welk doel. Wie 

dat hebben gedaan en wat die mensen hier voor 

leefomstandigheden moeten hebben gehad. Overal 

is het nat en drassig, glad, steil, rotsig en ongelijk. 

In de zomer stikt het hier dan ook nog eens van de 

midges……. 

 

Het zicht op Loch Nevis onder ons is fenomenaal 

en dat zal de hele dag zo blijven.  

We lopen vandaag weer het grootste deel van de 

dag in de schaduw van de toppen rechts van ons en 

naarmate we hoger komen ligt er ook steeds meer 

sneeuw, waardoor we extra goed moeten oppassen. 

In de uren die volgen dwalen we door een paradijselijke bergwereld, geregeld zien en horen 

we boven ons groepen met herten, heel af en toe staan ze mooi afgetekend tegen de lucht. 

Het verloop van deze dag is lastig te beschrijven. In zo’n gebied je weg zoeken zonder pad is 

iets dat we in Nederland niet kennen. 
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Iedere keer als we tegen een helling opklimmen en er overheen kunnen kijken is het weer een 

verrassing hoe het terrein eruit ziet dat er achter ligt. Geregeld ligt er dan een heel dal achter 

en is het te steil en de diep om rechtdoor te lopen. Op zo’n moment overleggen we samen wat 

de beste optie is om met zo min mogelijk energieverbruik verder te komen. Het is vaak 

schipperen tussen afdalen voor de kortste weg, maar dan weer veel hoogtemeters terug 

klimmen of een boog naar rechts maken, om zo minder hoogte te verliezen, maar dan is de 

afstand weer veel groter. Ook moeten we af en toe riviertjes over en ook dan proberen we van 

afstand in te schatten waar we die mogelijk het makkelijkste kunnen passeren. 

Geregeld lopen we over hellingen die tegen de 45 graden zijn, daar is voorzichtigheid 

geboden en helemaal naarmate we verder in de sneeuw komen. 

 

We hebben al wel besloten dat we niet helemaal naar de graad zullen klimmen. De praktijk 

wijst uit dat we vermoedelijk zo tussen de 400 en 500 meter hoogte lopen. 

Op de kaart is het lastig te bepalen waar we precies lopen, we hebben eigenlijk alleen wat 

houvast aan de vorm van de overkant van de oever van het Loch onder ons. 

Ik vraag me af hoe het zou zijn als het vandaag mistig zou zijn met minimaal zicht, zouden we 

hier dan ook gelopen hebben? In dit terrein is er nauwelijks houvast voor oriëntatie, dan wordt 

het toch een hele gok om naar Sourlis te komen. 
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We treffen het weer onvoorstelbaar vandaag: helder, stralend zonnig en een blauwe lucht.  

 

We staan op een hoog punt waarachter het weer - te - steil naar beneden gaat. Een perfecte 

plek voor een paar foto’s van elkaar met op de achtergrond de Sgurr na Ciche, het blauwe 

Loch Nevis en hier voor ons weer zo’n enorme kom, die nog helemaal wit is van de sneeuw. 

Aan de andere kant van deze kom zullen we straks in de zon terechtkomen. 

Ook hier besluiten we om weer een grote bocht naar rechts te maken om niet al te veel hoogte 

te verliezen. We kiezen een groot rotsblok in de verte als oriëntatie; zo kunnen we onze 

richting makkelijk vasthouden. 

Uiteindelijk klimmen we aan de andere kant van de kom weer naar boven en komen daar in 

de zon terecht: dat scheelt gelijk graden. De mooie wereld wordt er nog aangenamer van. 

Het is inmiddels de hoogste tijd om wat te eten en een stukje hoger vinden we een mooie plek 

achter een groot stuk rots: uit de wind en in de zon, wat wil een wandelaar nog meer?  

 

René haalt de brander uit z’n rugzak en ik haal iets lager water uit een moerassig stuk, waar 

een klein riviertje uit ontspringt. 

Het uitzicht naar beneden, op Loch Nevis, en in de verte, zowel vooruit als terug is onaards 

mooi. 

Heel in de verte voor ons, aan het eind eind van het Loch, zien we in het brede dal van de 

River Carnach. Links van de monding van de rivier zien we als kleine witte stipjes de paar 

kleine huisjes die samen Camusrory vormen. 

“It feels like Paradise on Earth”: wát genieten we vandaag. Ik heb nu al het gevoel dat deze 

dag wel eens de meest indrukwekkende kan worden van deze reis, hoewel natuurlijk ook de 

dag in de sneeuw bizar mooi was. 

Wel is het gevoel van eenzaamheid hier veel sterker. We kunnen ons haast niet voorstellen dat 

we hier andere wandelaars kunnen tegenkomen. We zijn hier alleen samen met de vele herten. 

We nemen ruim de tijd voor onze pauze en genieten intens van deze perfecte lunchplek. 
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Als we weer verder lopen blijft het iedere keer spannend als we tegen een helling oplopen om 

te zien wat er aan de andere kant ligt: kunnen we gewoon doorlopen of ligt er weer zo’n diepe 

kom achter? We verlangen op een gegeven moment een keer naar het punt van waaraf we het 

eind van Loch Nevis kunnen zien, waar de Sourlis Bothy ligt.  

Het blijft toch een beetje gokken waar we precies uit zullen komen: recht boven het Loch of 

voldoende naar rechts zodat we zicht zullen hebben op de River Finiskaig en het dal waardoor 

die stroomt. De Finiskaig moeten we ook nog over.  

Met hoog water is de Carnach gevaarlijk, maar ook de Finiskaig is een best grote rivier die bij 

hoog water problemen kan geven. Alleen is het gebied waar de Finiskaig zijn water verzameld 

veel kleiner als de Carnach. De waterstand zal dus na regen sneller zakken als bij de Carnach. 

Uiteindelijk bereiken we eindelijk het punt waar we naar beneden kunnen kijken op de 

Finiskaig en de kleine bothy van Sourlis, die aan de rand van het Loch ligt 

Een spectaculair mooi uitzicht is dat: de meanderende rivier die hier in het Loch stroomt. Het 

is laag water en net boven het strand zijn prachtige kleuren zichtbaar: okergele vlekken (van 

mossen?) en roodbruine kleuren van wieren. Over de helling aan de andere kant hebben we 

ook een prachtig zicht op het onderste deel van de River Carnach. 

We staan hier naar schatting zo’n 300 – 400 meter boven de rivier. Rechtdoor naar beneden is 

geen optie, vanwege de rotsen die veel te steil zijn. 

We besluiten om meer naar rechts af te dalen. Als het te steil is kunnen we eventueel een heel 

eind naar rechts lopen om de helling van dalen niet te gek te maken. 

De praktijk blijkt echter dat we toch al vrij snel op de grashellingen snel hoogte verliezen: af 

en toe gaat het zelfs spectaculair steil, we moeten goed uitkijken wat we doen. Soms moeten 

we wat naar rechts of links uitwijken om te steile stukken te ontlopen, maar we hoeven 

nergens om te draaien omdat we niet verder kunnen.  

 

Ik daal voorop en zoek de route naar beneden en René volgt in grote lijnen mijn pad. Op een 

gegeven moment hoor ik hem roepen: hij is even weggegleden en is daarbij op z’n wandelstok 

terecht gekomen die dat niet heeft overleefd. Hij heeft carbonstokken, die niet buigen maar 
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breken. Het onderste stuk van z’n stok is bijna helemaal doorgebroken. Hij kan de breuk iets 

terugschuiven in de stok, maar heeft nu één stok die een stuk korter is….. Vanavond maar 

eens kijken of we die kunnen repareren: die stokken zijn toch wel heel waardevol bij het 

lopen in dit terrein. 

De helling wordt minder en daarmee de druk op de benen gelukkig ook: dit was een niet 

ongevaarlijke afdaling, daar zijn we het wel over eens. 

 

Voor ons ligt de vlakte waar de Finiskaig naar het Loch meandert. De rivier maakt een paar 

grote bochten en van boven zag het er naar uit dat de oversteek niet al te veel problemen op 

zou moeten leveren. 

Dat klopt ook wel, we moeten even zoeken, maar al snel staan we met droge voeten aan de 

andere kant: we made it! 

Het is nog een paar honderd meter naar de bothy. Het terrein waar we nu eerst over lopen is 

zeer bijzonder. Het is sterk geërodeerde turf zo te zien. De pollen met gras zijn heel stevig, 

maar daartussen is het gras en de veenlaag weg geërodeerd, waarschijnlijk door het tij. Het is 

nu droog, maar bij hoog water zal dit wel geregeld onder lopen. Het ziet er heel apart uit. 

Vlak voor dat we bij de bothy zijn lopen we door een dikke laag zeewier met een 

onwaarschijnlijk mooie roodbruine kleur. Vlak daarnaast staan een paar herten ons rustig aan 

te kijken, alsof ze ons vanmiddag hadden verwacht.  

De plek hier bij de bothy herken ik ook van vroeger. Met de groepen van de ‘Rannoch Trek” 

kampeerden we hier op het gras voor de bothy. Dit beeld past precies in mijn herinnering. 

Wat niet – meer – past is de deur van de bothy. In mijn herinnering zat die op de kopse kant, 

maar de deur zit nu in het midden . 

 

De route die we vandaag vanaf Tarbet hebben gelopen heb ik begin jaren ’90 gelopen, 

toen ik de Rannoch Trek heb voorbereid. In mijn gedachten ben ik toen dichter langs 

Loch Nevis gelopen. Na vandaag kan ik mezelf haast niet geloven dat ik dat toen in 

m’n eentje gedaan heb en al helemaal niet vlak langs het Loch. Dat zag er toch op veel 

plaatsen onbegaanbaar uit.  

 

We zijn blij en opgelucht dat we er zijn. Binnen is het stil, er zijn geen andere wandelaars. 

Het is inmiddels rond 17.00 uur en we hebben vandaag hemelsbreed iets meer dan 10 

kilometer afgelegd “as the crow flies”.   

 

Sourlis is een kleine bothy, met maar één ruimte. 

Links is een houten vlonder waar op geslapen kan worden. Tegen de muur tegenover de deur 

zijn een paar kleine banken waarop je kunt zitten en ook slapen als dat moet. Aan de 

rechterkant is er boven de bank nog een bunkbed getimmerd. In de rechtermuur is een 

openhaard en gelijk rechts van de deur staat een tafel en er staat één stoel.  



Schotland Bothytocht 2018 – deel 1 

 

 

 Wat ons gelijk opvalt is de hoeveelheid achtergelaten rommel. Onder de tafel ligt een hele 

tent, onder het dak staan veel lege flessen. 

Het is een van de grootste problemen bij bothies: dat wandelaars hun eigen rommel niet mee 

nemen als ze vertrekken. Op dit soort plekken komt natuurlijk geen vuilnisdienst. We snappen 

allebei niet wat bezoekers bezielt om hun rommel voor anderen achter te laten. 

Dat je een keer een (deels) volle gastank achterlaat of eten dat nog gebruikt kan worden is 

logisch. Wij laten in de laatste bothy straks ook onze 2
e
, nog bijna volle gastank achter voor 

anderen die daar plezier van kunnen hebben. 

De Sourlis Bothy is een tamelijk druk bezochte bothy, zowel door wandelaars als ook door 

mensen die over zee met een kano hier kunnen komen. 

Al snel liggen de matjes opgeblazen klaar op de vlonder met de slaapzakken erop, zodat die 

lekker kunnen luchten. 

De ‘kraan’ is maar enkele tientallen meter lopen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om me 

gelijk even lekker te wassen. Het is weliswaar ijskoud, maar als de kleren weer aan zijn voelt 

het al snel heerlijk schoon. 

We hebben onze eerste kop koffie bijna op, als we buiten gestommel horen!! Ik loop naar de 

deur en zie een wandelaar voor de deur staan: “be very welcome” nodig ik hem binnen. 

Met verbazing zie ik zijn zeer antieke framerugzak met boven op de klep gebonden een grote 

rol in een groot stuk gescheurd plastik. Ik zie ook dat  hij geen gamaschen aan heeft… 

Later heb ik het er uiteraard met René over, die zijn oude uitrusting ook gelijk 

opmerkt. Het eerste oordeel over deze wandelaar is “wat is dat voor iemand, die met 

een uitrusting van 20 jaar geleden hier door de bergen wandelt”?  Zo’n oordeel hou je 

gewoon niet tegen.  

Onze late aankomer heet Ian Andrew en komt uit Wales. Hij heeft het wel een beetje gehad 

vandaag en ploft op de bank rechts neer. We geven aan dat er op het plankier meer dan 

voldoende ruimte is en willen onze matjes al anders neerleggen, maar hij zegt dat hij perfect 

gelukkig is om op de bank te slapen waar hij nu op zit. 

Of hij zin heeft aan een warme kop thee….., dat hoef je een Engelsman natuurlijk geen 2x te 

vragen. Hij haalt een geëmailleerde mok uit z’n rugzak die ooit wit is geweest, maar nu toch 

wel heel erg zwart…. 

Als snel zijn we met elkaar in gesprek: Ian blijkt te werken bij de Ffestiniog smalspoorweg in 

het noorden van Wales. Wat hij vroeger deed als vrijwilliger doet hij tegenwoordig betaald. 

Zijn oude uitrusting heeft ons mooi op een verkeerd been gezet (of een verkeerd vooroordeel 

zoals je wilt). In de loop van de avond komen we erachter dat Ian een zeer ervaren wandelaar 

is en op de meest mogelijke en onmogelijke plekken heeft gewandeld en gekampeerd, die het 

niet nodig vindt om zijn oude, maar prima functionele uitrusting, te vervangen door 

moderniteiten (mooi leermoment voor mezelf om niet te snel een oordeel te vellen). 

 

Inmiddels ben ik aan het koken gegaan en er staat 

een grote dampende pan met “Lamalinzen” Ian 

heeft zelf uiteraard eten bij zich, maar een mok 

van onze linzen slaat hij niet af. 

Wat later haalt hij een oude Trangia 

spiritusbrander uit z’n rugzak, uiteraard met een 

flesje spiritus en maakt voor zichzelf een pasta 

maaltijd klaar. Opnieuw tot onze verbazing staat er 

naast z’n flesje spiritus ook een halve liter verse 

melk. 

Ian geeft aan dat hij heel erg gesteld is op thee met 



Schotland Bothytocht 2018 – deel 1 

 

melk, maar met name ’s morgen op z’n porridge, die hij het liefst eet met verse melk! Bij de 

kou van dit moment blijft melk best lang goed, daarom heeft hij verse melk bij zich. Geweldig 

toch?? Heerlijk zo’n man. 

Het is gezellig zo met z’n drieën, Ian is een sociale Bothy-genoot en fijne prater. Wat is het 

fijn als taal geen barrière is! 

 

We gaan morgen ons plan aanpassen. 

Toen we aan de tocht begonnen hadden we als bestemming voor morgen naar de Kinbreak 

bothy zullen lopen. Eergisteren, in Inverie in de tearoom, hoorden we echter dat de 

weersverwachting voor morgen nogal slecht was. Dat werd gister door Douglas in Tarbet nog 

een keer bevestigd. 

Deze lange etappe naar Kinbreak is in het tweede deel ook een groot deel padloos.  

Gezien onze ervaringen met padloos lopen - hoeveel tijd dat vraagt en hoe langzaam onze 

gemiddelde loopsnelheid is op die trajecten - begon het twijfelen over de etappe naar 

Kinbreak eigenlijk gister al.  

Na de zware etappe van vandaag blijkt dat we ons er allebei in de loop van vandaag mentaal 

al min of meer mee hebben verzoend dat we morgen een minder zwaar alternatief kiezen. De 

slechte weersverwachting maakt de beslissing alleen maar makkelijker. Het plan voor morgen 

wordt de Glenpean Bothy i.p.v. de Kinbreak Bothy. Naar de Glenpean bothy hebben we 

overal pad!. 

 

We hebben nog een reparatieklus te doen, we moeten nog proberen de wandelstok van René 

te repareren zodat hij die morgen weer volledig kan gebruiken. Mocht dat niet lukken, dan 

kan hij het gebroken deel wel in de stok schuiven, maar dan is die stok te kort om mee te 

kunnen lopen. 

René heeft rond zijn tandenborstel nog een oud stuk Duct Tape. Uit de haringzak van de tent 

haal ik 2 lichte aluminium haringen. Samen tapen we 

de haringen aan weerszijden van het gebroken stuk 

stok. 

Het lijkt mooi stevig te worden, maar helaas is die 

stevigheid alleen maar bij belasting aan de zijde van 

de haringspalken. Als de belasting daar 90 graden op 

is, wordt de breuk instabiel: dat gaat niet werken. 

We halen de tape er weer af en nemen nu 4 haringen. 

Ik heb ook nog een paar meter Duct Tape bij me, 

waar we mooie dunnen repen van scheuren en op die 

manier krijgen we een prachtige en sterke spalk om 

de gebroken stok. De komende 2 dagen kan René die 

weer volledig gebruiken en belasten! 

 

Vanwege de gesprekken met Ian is het pas rond de klok van 22.00 uur dat we ons opmaken 

voor de nacht. Het is kil in de bothy dus dat is een aangenaam vooruitzicht. 

Ik moet nog even “mindfull in gesprek met de bothyschop”. Het miezert een klein beetje als 

ik buiten kom en het is koud, brrrr. 

Ik kijk naar rechts en zie op een meter of 50 afstand 4 bleke ronde cirkels: de ogen van 2 

herten die mijn kant opkijken, het licht van mijn hoofdlamp reflecteert in hun ogen: een 

spookachtig gezicht zo in de totale duisternis. 

 


