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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. 
 
Wo 31 okt 2018 

Sourlis – Glenpean: 19,5 km, ▲470 m., ▼400 m. 
Als de eerste in een bothy uit bed komt, maak je haast 
vanzelfsprekend de anderen ook wakker. Wij maken dus Ian 
wakker. Hij wil vandaag naar Inverie en dan met de middag 
ferry naar Mallaig en dan met de trein naar Glenfinnan. Hij wil 
nog een nacht slapen in de Corryhully Bothy voordat hij naar 
huis gaat. Wij zullen overmorgen, onze laatste nacht ook in de 
Corryhully Bothy slapen. 
Hij gaat er vanuit dat hij vanmorgen de Carnach River zal 
kunnen doorsteken.  
Na het ontbijt nemen we hartelijk afscheid, het was een heel 
plezierige kennismaking. 
 
Buiten is het grijs, maar de lucht is wat gebroken en de kou valt 
mee. We maken wat foto’s van ons vertrek en verlaten de kleine 
bothy naar links. Het pad loopt aan de rand van het dal. Even verder passeren we een ruïne en rechts 
van ons staat er nog een. Stille getuigen van een kleine gemeenschap die hier misschien tot ergens 
halverwege de 19e eeuw heeft geleefd. Gister, toen we van boven zicht hadden op het dal, konden 
we in het landschap ook vage lijnen zien. Vermoedelijk van akkertjes die vroeger met de hand zijn 
aangelegd. 
Het pad is onder in het dal behoorlijk zompig. Al snel begin het pad te stijgen; we klimmen gelijk 
door tot bijna 300 meter hoogte. Iets hoger staan in een kleine kloof zelfs wat bomen. Hier ligt een 
voetbrug over de Allt Coire na Ciche, die hier klaterend naar beneden komt. 
Rustig klimmen we achter elkaar bergop, onze weg zoekend over gladde stukken en rotsblokken op 
het pad. 
Boven komen we op een soort zadel en dalen we zelfs weer even af, weer naar de Finiskaig River, 
die hier onder ons stroomt en al een stuk smaller is als beneden bij de Bothy. De rotsen  
links van ons zijn bijna zwart en rijzen bijna loodrecht uit het smalle dal ophoog. Op de toppen voor 
ons ligt zo te zien een beetje verse sneeuw van vannacht, het lijkt wel wat op poedersuiker. De 
rivier meandert hier fraai van links naar rechts. 
 
Even verder moeten we de rivier over, deze keer filmt René mij een keer als ik die oversteek.  
Hier is het weer wat vlakker en dat betekent gelijk dat het een stuk zompiger is.  
Een kleine 2 uur na vertrek uit de Bothy bereiken we Lochan a Mhàm, 2 mooie kleine meertjes die 
achter elkaar liggen. We lopen langs de oever en net voorbij het laatste meertje vinden we achter 
een rand een plek waar we net uit de wind kunnen zitten voor een kop koffie. Ook hier is de 
omgeving direct om ons heen waanzinnig mooi, maar totaal anders als gister. Het is hier echt ruig, 
het pad voor en achter ons is niet of nauwelijks te zien. 
Een kwartiertje nadat we verder zijn gelopen zie ik in een flits plotseling iets in de verte voor me. Ik 
stop en zeg tegen René dat ik het idee heb dat ik een hond zag. 
En ja hoor, even later zien we de hond weer. Dat betekent dat er ook mensen aan moeten komen. 
Even later zien we de eigenaren, een jonge man en vrouw, allebei met een grote rugzak op (met 
onderop gebonden ook een paar Crocs!). Ze zijn gister in Glenfinnan begonnen en van plan de hele 
Cape Wrath Trail nog te lopen, grotendeels kamperend, want accommodaties of bothies zijn er 
onderweg niet tot nauwelijks.  
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Ter informatie, de CWT is ongeveer 200 mijl lang = ca 320 km!  

The trail is completely unmarked and passes through extremely wild and rugged terrain, far 

from services and facilities for much of the distance. Although many sections follow paths 

and tracks, there are also some sections which are pathless and a high degree of 

navigational skill is required. Walkers need to be self-sufficient and to carry food needed 

between resupply points. There are also several unbridged river crossings which can 

become dangerous or even impossible in spate conditions. 

The route has the reputation of being Britain's toughest long distance walk. 

 
Met respect kijken we ze na als ze verder lopen, wij hebben de afgelopen dagen ook een paar 
etappes van de CWT gelopen, maar wat zij nog willen doen in deze tijd van het jaar is toch wel 
even iets anders.  

 
Een stuk verder bereiken we ons hoogste punt van vandaag en dat is uiteraard ook de 
waterscheiding. We lopen vanaf dit punt met het water mee bergafwaarts. 
Het terrein is hier af en toe buitengewoon moerassig en het is soms zoeken naar een spoor waarin 
we niet teveel wegzakken in de venige ondergrond. Het dal wordt breder en rechts van ons zien ligt 
het bos dat we al verwachten. Het landschap wordt hier duidelijk minder boeiend en het begint licht 
te miezeren.  
Het bos is omgeven door een hoog hertenhek en ons pad loopt in grote lijnen parallel aan het bos, 
dan weer bergop, dan weer bergaf. Na ruim een kilometer zien we voor ons het rivierdal van de Allt 
Coire nan Uth, dat we via grote stenen gemakkelijk kunnen passeren. 
Het pad is soms smal en ingesneden in de ondergrond. Vaak staat het pad onder water en moeten 
we over de hoge zijkanten lopen. 
Ik heb het zwaar op dit stuk, de rugzak steekt me in de schouders en dat bos houdt maar niet op. We 
moeten rechts een keer een open terrein krijgen tussen 2 bossen in, maar voor mijn gevoel komt dat 
open terrein maar niet. Ik wacht even op René zodat ik op de kaart kan kijken die achterop zijn 
rugzak hangt. “Ons” bos is maar een kilometer of 3, maar voor mijn gevoel lopen we er al zeker 1,5 
uur langs te zwoegen. 
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Ik moet er nu echt niet aan denken dat we vandaag nog helemaal naar de Kinbreak Bothy zouden 
moeten lopen. Mooi om te zien hoe zoiets in je hoofd werkt: op het moment dat we besloten hebben 
dat we daar niet heen gaan stel je je daar op in. 
Uiteindelijk komt dan toch het punt dat het bos terugwijkt. Op de kaart hebben we gezien dat we bij 
Upper Glendessary een pad naar rechts kunnen nemen in de richting van de A Chùil Bothy. In deze 
bothy heeft Ian gister gepauzeerd toen hij op weg was naar Sourlis en wij zijn ook van plan daar te 
pauzeren. Het miezerige weer maakt dat we nu niet buiten kunnen pauzeren. 
We kijken zoekend naar rechts, want volgens de kaart zou daar ergens een brug over de River 
Dessary moeten liggen. Pas als we een stuk verder lopen zien we de brug in de verte liggen.  
We besluiten om gewoon rechtsaf naar beneden te lopen naar de brug. We stappen van het pad af en 
gelijk lopen we weer op een grote verende spons. Voorzichtig proberen we een wat droog en stevig 
spoor te vinden naar de brug, die we makkelijk bereiken. 
De brug is best breed voor zo’n eenzame plek, maar veel planken zijn stuk en zien er wat broos uit. 
René gaat er voorzichtig overheen, voor mij een hele geruststelling omdat ik heel wat kilo’s lichter 
ben dan René. De River Dessary is veel te breed om te kunnen doorwaden, dus deze brug is wel 
essentieel om daar overheen te komen. 
Vanaf de brug moeten we een stukje omhoog naar de track die naar A Chùil voert. 
Voor me zie ik dat René een moerassig stuk over wil steken met lichtgroen mos. Hij zet één voet in 
dat mos en dat zakt onder zijn gewicht een centimeter of 15 naar beneden, waardoor hij zijn 
evenwicht wat naar voren verliest en dus vanzelf het andere been bijzet, dat ook weer wegzakt. Ik 
zie het voor me gebeuren, het hele stuk mos golft onder hem. Het is misschien een meter of 6 en het 
gaat maar net goed!! Dankzij de Yeti’s heeft hij de voeten droog gehouden. 
Ik neem even de tijd om dit linke moerassige stuk te omzeilen! Daarna is het nog maar een paar 
meter tot aan de brede landrover track. We overleggen of we de regenbroeken nog aan zullen 
trekken, want de miezer begint nu toch vervelend te worden en wij nat. 
We zien de Bothy voor ons liggen, misschien nog een minuut of 10 lopen en we besluiten door te 
lopen. 
De Bothy, met de fraaie naam A Chùil, ligt een meter of 20 lager dan de track, net in de rand van 
het bos. 
Een blubberig en zeer glad en steil paadje voert ons naar de ingang: wat een ongelofelijke natte zooi 
hier rond de bothy, dat ze daar niet een beetje werk van maken om daar wat makkelijker en droger 
kunt komen. 
Het is een prachtige bothy, brandschoon en met een weldadig gevoel laten we de rugzakken op de 
grond zakken. 
De natte jassen hangen we op in de ijdele hoop dat ze een 
klein beetje zullen drogen.  
Wat ben ik blij dat die rugzak even van de rug af kan, ik 
geloof dat ik het de afgelopen week nog niet zo zwaar heb 
gehad als de afgelopen 2 - 2,5 uur. 
Maar goed, als we wat warms te drinken willen moeten we 
weer in de benen en binnen de kortste keren staat de pan 
water op de brander in de brede vensterbank. We hebben 
allebei onze donsjassen aangedaan om hier binnen in de 
kille ruimte warm te blijven. 
Het uitzicht door het raam is prachtig: recht voor de bothy 
zien we verspreid wat bomen staan en verder kijken we op een golvende grasvlakte met in de vage 
verte de bergen. Deze bothy ligt aan de rand van een groot bos, dus dit wel een plek waar je ’s 
avonds lekker de kachel kunt stoken: hout genoeg. 
De fruitkeks met wat jam erop smaken nog altijd prima, samen met een handvol noten en een mok 
warm drinken. 
Het is hier binnen trouwens wel heel erg kil, ik zie de ‘stoom’ van mijn natte benen afkomen. 
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We zitten ontspannen te genieten van deze prima plek, maar na een half uur pakken we alles weer 
bij elkaar, want we zijn er nog lang niet. 
Hemelsbreed ligt de Glenpean bothy hier maar iets meer dan 2 kilometer vandaan; de route maakt 
echter een grote boog om de berg Monadh Gorm heen en via de track is het nog ruim 8 kilometer, 
een kleine 2 uur lopen dus. 
Via een ander smal pad, dat iets droger is en door het bos gaat, klimmen we terug naar de brede 
track die we nu kunnen blijven volgen. 
Omdat de aangeplante bossen hier bijna volledig bestaan uit naaldhout hadden we ons voorbereid 
op een saai stuk door het bos, maar het is eigenlijk verassend boeiend. Het is een relatief brede 
track, waardoor er een brede open baan door het bos loopt, waar aan de rand allerlei planten en 
loofbomen kunnen groeien. Zo in de herfst is dat best nog heel kleurrijk. Af en toe moeten we om 
de grote plassen heen laveren maar het loopt verder ontspannen. Omdat de track breed is kunnen we 
naast elkaar lopen en al pratend rollen de kilometers onder ons door. 
We lopen eerst pal naar het westen, dan draait het pad langzaam naar het zuiden en vervolgens 
moeten we nog een kilometer of 4 bijna pal naar het oosten. 
Na een klein uur bereiken de een driesprong. Als we naar de Kinbreak Bothy waren gelopen, zoals 
we eerst van plan waren, waren we hier morgen van links gekomen. We buigen naar rechts en zijn 
alert op een klein pad naar links dat snel moet komen: dat paadje moeten we morgen hebben als we 
richting Glenfinnan gaan. We zien inderdaad een smal pad dat even heel steil afdaalt. 
De track waarop we nu lopen is erg breed en lijkt nog niet zo oud. Verderop zien we waarom: grote 
delen van het bos zijn gekapt en we vermoeden dat deze brede weg is aangelegd om het hout af te 
kunnen voeren. 
Uiteindelijk wandelen we het bos min of meer uit en krijgen we weer uitzicht naar alle kanten. 
Links van ons stroomt de River Pean en de bergen daarachter zijn spectaculair mooi gekleurd. 
Uiteindelijk houd de brede track heel plotseling op: het kan nu niet ver meer zijn naar de bothy. 
Het pad daalt scherp naar links en het wordt steeds drassiger en natter. Uiteindelijk lopen we een 
klein stukje vlak langs de rivier; de grond golft hier soms merkbaar van de nattigheid. Even verder 
zien we de Bothy liggen met daarachter een schitterende nauwer wordend dal. In onze eerdere 
planning hadden we dat dal in zullen lopen en als we het zo voor ons zien liggen vinden we het 
eigenlijk jammer dat we morgen die kant niet opgaan……  
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Het landschap hier voor ons, met de Bothy, zo aan het eind van de middag, is van een onnatuurlijk 
surrealistische schoonheid; het lijkt wel een sprookjes landschap. 
Vlak voor de bothy stroomt een klein riviertje, dat zal ons drinkwater wel zijn. 
De grendel zit op de deur, dus dat betekent dat er niemand binnen is.  
Het is geen kleine bothy maar ook niet zo’n heel grote. A Chùil was groter. Door de deur komen we 
gelijk binnen in de rechter ruimte, waarin een open haard, een houten plateau om op te slapen en 
een groot hakblok staat. Bijna recht tegenover de deur is een hele steile trap die naar de vliering 
gaat die over de hele bothy loopt en waar op de grond geslapen kan worden. 
Achter in de rechter ruimte is een deur die toegang geeft tot de linkse ruimte. Hier staat een tafel, 
een paar stoelen en is een ruimere plateau langs 2 wanden waarop geslapen kan worden. Er staat 
ook een mooie kleine gietijzeren kachel. 
Het ligt voor de hand om deze ruimte als woon/slaapkamer te gebruiken. 
De rugzakken gaan voor de laatste keer nu definitief af! Dan is het gelijk tijd voor het vaste ritueel: 
ik ga eerst met de watertas water halen. Ik neem gelijk m’n toiletspullen mee, want dan ga ik me 
gelijk wassen, daar heb ik eigenlijk geen zin in maar straks helemáál niet meer in deze kou. 
20 Minuten later ben ik terug, ik hou de schoenen en jas nog even aan, want ik ga eerst op stap met 
de bothy-schop…… 
Ik klim achter de bothy een stuk omhoog naar het bosje dat daar nog staat en maak een gat in de 
grond onder een boom: hout is hier in overvloed. Vanaf mijn zelf gegraven toilet heb ik een 
waanzinnig uitzicht over het dal: wat is dit een gillend mooie plek! 
 
Zelf hout uit het bos halen, om aan te vullen wat je zelf verbruikt, is in de praktijk eigenlijk nog niet 
zo eenvoudig.  
Het is inmiddels al aan het eind van de middag, het begint al wat te schemeren en we zijn allebei 
behoorlijk moe. Er zijn eerst allerlei andere zaken die belangrijker zijn, zoals droge kleren aan en 
iets warm te drinken maken, bed klaarleggen voordat het donker wordt, etc. Dan is buiten hout 
hakken en zagen niet het eerste wat je gaat doen als je aankomt. 
Nu boffen wij vandaag wel enorm. Ian, die we afgelopen nacht in Sourlis hebben ontmoet, vertelde 
ons gister dat hij 2 nachten in deze bothy heeft geslapen. Één dag heeft hij een dagtocht vanuit de 
bothy gemaakt en is daar redelijk vroeg van teruggekomen. Hij heeft toen de houtvoorraad 
aangevuld en al stammen aan stukken gezaagd en die tegen een muur te drogen gezet. 
Wij hebben “zijn” hout nog in kleinere stukken gekloofd in de hoop dat we het in de brand zullen 
krijgen. 
We hebben allebei nog één warme maaltijd in de rugzak, ik haal de laatste uit mijn rugzak: Globo 
Vego. Het is een veganistische variant van de traditioneel Indonesische Gado gado en achteraf 
vinden we dit de topper van de 8 maaltijden die we hebben meegenomen. 
Ter info hier de lijst met ingrediënten en de klaarmaak instructie: 

Ingrediënten: Rijst, gadogadosaus (E150c, kruiden, paprika, pinda, suiker, specerijen, 

suikersiroop, zout), bloemkool, sojabrokjes, seroendeng (E150c, kokos, kruiden, paprika, 

pinda, sojaolie, specerijen, suiker, suikersiroop, zout), sperziebonen, knoflookpoeder, zout. 

Bereidingstijd: Breng tot het kookpunt + 5 minuten koken (+ 2 minuten laten staan). 

Benodigdheden: 1 pan, 1 liter water. 

Met onze ‘turbo-brander’ is het water zo aan de kook en het duurt dan ook niet lang voordat de pan 
dampend voor ons op tafel staat. 
We scheppen onze mokken vol en strooien daar de Seroendeng overheen: zóóó lekker.’ Bij de 3e 
opscheppen is de seroendeng tot onze spijt helaas op. 
Intussen heeft René de kleine gierijzeren kachel aan de gang kunnen krijgen. Aan een lijn die boven 
de kachel hangt, hebben we de zooltjes van onze schoenen en onze vochtige sokken met knijpers 
vastgemaakt, die kunnen zo mooi drogen. 
Met een zitmatje op een van de oude stoelen die hier staan is het uiterst comfortabel zitten voor de 
kleine kachel. Na de rijst een kop koffie in de handen, buiten aardedonker; wat is het leven toch 
geweldig zo samen! 
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Naast het raam van de ruimte waar we in zitten hangt een thermometer en zo kunnen we zien hoe 
‘warm’ het hier binnen is: bijna 3 graden!! 
De andere bothies zullen wel ongeveer vergelijkbaar zijn geweest. 
De temperatuur hier in onze ‘huiskamer’ is dus een paar graden lager dan in de koelkast thuis….  
Met onze donsjacks aan en muts op hebben we er echter gelukkig geen last van. 
Als we eten of koffiedrinken produceren we grote condenswolken. Ook als we praten condenseert 
onze adem….  
 
Ian (van de Sourlis bothy) vertelde ons dat hij vanwege de kou ín de bothy zijn tent heeft opgezet. 
De ruimte in een tent is veel kleiner en warmt dus makkelijker een aantal graden op.  
 
Als we voor het naar bed gaan buiten nog een plas doen en onze tanden poetsen zien we dat het 
ster- en sterhelder is: de melkweg boven ons kunnen we bijna aanraken. We staan er allebei in stilte 
van te genieten. Als we onze hoofdlamp uitdoen is er uiteraard in de verste verte geen andere 
lichtbron. De duisternis is hier zeer intens, hoewel het met die heldere hemel eigenlijk niet helemaal 
donker is. 
René kruipt alvast in z’n slaapzak terwijl ik nog wat aantekeningen maak van de afgelopen dagen, 
zodat ik, als ik thuis ben een beetje een geheugensteuntje heb van wat we allemaal gedaan hebben. 
Rond 21.30 uur kruip ik ook in m’n slaapzak, die eerst altijd even erg koud is, maar snel behaaglijk 
wordt van m’n eigen lichaamswarmte. Ik lig met m’n hoofd onder het enige raam van deze kamer, 
maar buiten is natuurlijk niets te zien. Ik trek de slaapzak helemaal over m’n hoofd en de overgang 
naar de slaap maak ik niet bewust mee  
 
Do 01 nov 2018 

Glenpean – Corryhully Bothy: 13 km, ▲510 m., ▼510 m. 
Ergens vroeg in de ochtend ben ik even wakker; vanuit m’n slaapzak 
kan ik door het natte en grotendeels beslagen raam naar buiten kijken 
en ik tegen een heldere maan aan: prachtig mooi! Ik heb geen idee hoe 
laat het is en val weer in slaap. 
Rond een uur of 7 worden we allebei wakker. Ik wrijf een stukje van het 
beslagen raam droog en zie dat het buiten nu mistig is, dat is de eerste 
keer deze trip. Ik kan de rivier net zo’n beetje zien; met de fraaie 
herfstkleuren ziet het er sprookjesachtig sfeervol uit.  
Onze laatste etappe naar de Corryhully Bothy is niet zo lang, dus we 
nemen ruim de tijd voor het ontbijt. Ons eten is nu bijna op, alleen voor 
vandaag en morgen hebben we nog.  
Ik geniet weer van een lekkere warme bak muesli samen met m’n keks 
met pindakaas en jam. De variatie iedere dag is niet zo groot, eigenlijk 
best heel gering, maar het smaakt mij, en ook René iedere ochtend toch 
weer goed.  
Na het eten ga ik nog een keer met de schop naar het bos: een goed 
teken . 
 
Ik maak voor vertrek een filmpje van de ligging en het interieur van de bothy, zodat ik aan 
geïnteresseerden een keer kan laten zien hoe deze Bothy eruit ziet. Als we vertrekken, zo rond een 
uur of 9, filmt René mij een keer. 
Ook probeer ik op film vast te leggen hoe ongelofelijk zompig en moerassig het eerste stuk 
onderlangs de rivier is totdat we weer bij de brede track zijn.  
Het landschap is sfeervol vanmorgen, de toppen zijn nu niet te zien, hopelijk dat het later op de dag 
wat open zal trekken. Het waait ook nauwelijks. 
Het eerste stuk kennen we van gister en in ruim 3 kwartier zijn we bij het smalle pad waar we 
vermoedelijk rechtsaf moeten. We vinden het vreemd dat er geen enkele richtingaanwijzer staat 
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naar Glenfinnan. Dit moet toch een route zijn die relatief veel belopen wordt. Om een vergissing uit 
te sluiten zet ik even m’n telefoon aan om de GPS track die ik daarop heb staan te raadplegen. Het 
is pas de 2e keer dat we de GPS daarvoor gebruiken. We zijn goed en moeten hier inderdaad 
rechtsaf. 

De eerste paar meter gaan even heel steil naar 
beneden, het bos waar we in afdalen is een zee 
van groen. Op de bodem liggen enorme dikke 
kussen van bijna fluorescerend mos en van 
alle takken hangen korstmossen als lange 
baarden naar beneden. Omdat het ook nog wat 
dampig is, kun je hier zo een trollenverhaal bij 
bedenken 
 
Na een paar honderd meter zijn we al door de 
bosstrook heen. Alles is hier ook weer zompig 
nat. Het pad buigt even iets naar links en dan 
ligt een brede brug voor ons die over River 
Pean ligt.  
De kleuren zijn adembenemend mooi, de mist 

geeft daar een extra dimensie aan terwijl hier en daar al een kleine stukje blauw in de lucht 
zichtbaar wordt. In de verte zien we af en toe een glimp van een besneeuwde top. 
Enkele tientallen meters naar rechts stroomt de smallere Allt a’ Choarainn in de River Pean. Deze 
rivier moeten we ook over, maar hier ligt geen brug.  
Het is even zoeken voordat we een lijn vinden waarvan we denken dat die ons met droge voeten 
naar de overkant leidt. Behoedzaam stappen we van steen naar steen, iedere keer voorzichtig 
voelend of de steen waar we op zullen stappen stabiel ligt en ook of die niet glad is. De ene steen is 
‘stroef’ terwijl de volgende glad kan zijn, 
verraderlijk. 
We komen allebei droog aan de andere kant en 
beginnen langzaam over het smalle drassig pad te 
klimmen. 
Voor ons zien we zowaar een paar bomen staan. Die 
staan in een nauwe kloof waar de rivier doorheen 
stroomt en waarschijnlijk voor herten te moeilijk 
bereikbaar zijn. 
Het pad is hier erg smal en een centimeter of 10 naast 
onze schoenen gaat het links steil een meter of 6 naar 
beneden terwijl we met de rechterhand de helling 
bijna kunnen raken: een link stukje, maar gelukkig 
niet al te lang. 
 
Het lange gras is zwaar van waterdruppels en mijn broek begint boven de gamaschen behoorlijk nat 
te worden. 
Een paar honderd meter verder wordt het dal voor ons wat vlakker en het wordt tijd voor een kop 
koffie. We vinden een mooie plek, vlak naast de rivier, op een paar rotsen. Als we stroomopwaarts 
kijken zien we daar een kleine boom vaag in de mist staan: een prachtig beeld.  
We genieten van de mistige sfeer en de prachtige kleuren om ons heen. Langzaam begint de mist 
wat op te trekken en komt er meer blauw in de lucht. 
Ik maak een paar foto’s van René en met de zelfontspanner ook van ons samen, zoveel foto’s van 
ons samen hebben we eigenlijk niet gemaakt. Voor het thuisfront maak ik ook een ‘PR foto met een 
kleine pastik tas van "Terstal" die René bij zich heeft . 
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Het dal heeft hier een heel regelmatige V-vorm heeft. We steken stroomopwaarts onze rivier nog 2 
keer over, vlak na elkaar. Omdat de rivier hierboven minder water voert zijn de oversteken 
probleemloos. 

 
Op een gegeven moment zien we in de verte voor ons een groepje wandelaars aan de rand van de 
rivier zitten, ze staan op het punt om verder te gaan.  
Het zijn 6 jonge mannen en vrouwen, die uit de Midlands komen en vanmorgen in Glenfinnan 
begonnen zijn en hier, in de luwte van een steile rand aan de rivier, pauze hebben gemaakt. Hun 
doel voor vandaag is Sourlis…. René en ik kijken elkaar aan; dat lijkt ons gezien het tijdstip nu en 
het terrein dat ze te wachten staat nog een hele opgave om dat voor donker te bereiken. 
Het valt ons ook op dat geen van de wandelaars stokken bij zich heeft. Hoe je dan relatief makkelijk 
en veilig al die zompige stukken en rivieren wilt oversteken? 
We vinden dit Glen a’ Choarainn een erg mooi dal, heel anders dan bijvoorbeeld het ruige en 
rotsige eerste deel vanaf Sourlis dat we gister liepen. Wat ons opvalt is dat we vandaag nog geen 
hert hebben gezien of gehoord. Ook geen vogels trouwens: het geeft me een wat “steriel” gevoel. 
Hier onder in de Glen is het geregeld zoeken naar wat drogere plekken om te lopen; wat is dit toch 
een spectaculair nat land, water is werkelijk overal. We hebben heel veel gemak van onze Yeti 
Gaitors waardoor we vaak toch redelijk relaxed door het zompige terrein kunnen banjeren. 
In de verte voor ons zien we de smalle pas doorgang waarover ons pad gaat, onderlangs de steile 
helling van de Streap. Aan de andere kant komen we dan uiteindelijk in het Glen Finnan, waarin de 
Corryhully Bothy ligt. Het mooie weer is helaas op, het begint licht te regenen en het is koud, we 
hebben allebei ijskoude handen. We besluiten daarom om even te stoppen en de regenbroeken aan 
te trekken. Dat kunnen we gelukkig allebei inmiddels best snel. 
Het laatste stuk het dal uit naar de pas is nog even venijnig steil, maar eenmaal boven vlakt de pas 
wat uit. Het is inmiddels weer droog, maar de wind is wel erg koud. We vinden een redelijk beschut 
plekje achter een groot stuk rots voor de lunch. Ik moet wel even wat verder lopen om water te 
tanken. We zitten hier op de pas op ruim 450 meter hoogte en de sneeuwgrens ligt naar schatting 
een dikke 100 meter boven ons. 
De brander snort al snel en we genieten op deze toch weer erg indrukwekkende plek van onze 
laatste lunch deze week.  
Een grote hoop stenen wijst het hoogste punt van de pas aan en even verder kijken we naar beneden 
in het Glen Finnan: ook een relatief smal dal. In de verte beneden ons zien we stukken groen bos en 
als de wolken wat wijken zien we aan de horizon besneeuwde toppen. Een stuk lager gaat ons 
smalle pad over in een bredere track en nog lager wordt het een gravelweg: we naderen langzaam 
de beschaving. 
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Bijna onder in het dal wijst René me op een klein bordje dat naast de track staat en naar rechts wijst: 
Sgurr Thuilm staat erop. René spreekt het uit als “Sgurr Thuulm” en ik corrigeer haast automatisch 
naar “Sgurr Hoeliem”. Waarom weet ik dat je die naam zo uit moet spreken? 
 

Later, als ik weer thuis ben, gaan er een aantal ferm gesloten geheugenluiken weer open. 

Zoals ik eerder al schreef, heb ik begin jaren ’90 een aantal keer de Rannoch Trek 

georganiseerd, een (eigen) kampeertrektocht deels over Rannoch Moor en het tweede 

gedeelte ging hier door Knoydart, waarbij we o.a. de etappe van Sourlis naar de Corryhully 

Bothy liepen. Van die hele etappe, die we dus deels gister en deels vandaag hebben gelopen, 

kan ik me werkelijk geen meter herinneren, niets heb ik onderweg herkend. 

Eenmaal thuis kom ik erachter dat we tijdens die Rannoch Trek 2 nachten kampeerden bij 

de Corryhully Bothy en dat we op de tweede dag de ‘Corryhully Horseshoe” liepen. Een 

lange dagtocht waarbij we 5 toppen beklommen, waaronder 2 Munro’s. De ene Munro was 

de Sgurr nan Coireachan (956 m) en de tweede was de…… jawel, de Sgurr Thuilm (963 m). 

 Dat geklauter over die bergen is dus helemaal uit mijn geheugen verdwenen, behalve hoe je 

de naam uitspreekt! 

 
Het duurt toch nog lang, maar eindelijk zien we de Corryhully Bothy in de verte liggen. Een 
middelkleine Bothy, gelegen aan de track waarover we lopen. Tussen de track en de rivier ligt een 
smalle strook gras, waar ik dus lang geleden met de groep 2 nachten kampeerde. Dit beeld, van die 
strook gras tegenover de bothy, herken ik – gelukkig – wel. Aan de overkant van de rivier ligt bos. 
Binnen blijkt dat er – nog – geen andere wandelaars zijn, voorlopig lijkt het erop dat we hier dus 
weer samen zullen overnachten. We zijn vroeg vandaag, het is pas 15.00. 
De deur opent midden in de bothy, er is maar één ruimte en geen zolder. De vloer is niet vlak, 
waardoor schoonmaken lastig is. Binnen staat een stuk boomstam tegen de muur, waarschijnlijk om 
te drogen. 
Voor een bothy die aan een track staat en waar je makkelijk kunt komen, ook met een auto, vinden 
we die er tamelijk basic uitzien. Het lijkt maar een kleine moeite om de vloer een keer met beton 
vlak te maken. Er zijn geen vlonders om op te slapen, 
wel liggen er een aantal grote planken. Er is trouwens 
wél stroom, een waterkoker en één werkende lamp. 
Op en boven de tafel staan diverse blikken waarin 
restanten van houdbare maaltijden zitten. 
Onder één van die blikken zie ik een stuk papier 
uitkomen en ik zie tot mijn grote verbazing dat daar 
onze namen op staan!! 
Het blijkt een briefje te zijn van Ian, die hier nog een 
nacht heeft geslapen voordat hij terug zou reizen naar 
Wales.  
Op het briefje staat dat er in het bovenste blik voor 
ons een pak linzen zit. Als dank voor de koffie en linzen die hij van ons kreeg toen hij aankwam in 
Sourlis! 
We vinden dit allebei bijna ontroerend, zo aardig. Hij moet dat voor ons gekocht hebben in Mallaig. 
Het is een pak rode soeplinzen. 
We besluiten echter om de linzen hier in de bothy achter te laten, misschien voor een mogelijk 
uitgehongerde wandelaar die hier een keer bij slecht weer net voor donker aankomt. Zo zullen we 
morgen ook onze nog bijna volle bus gas hier achterlaten voor iemand die daar om verlegen kan 
zitten. 
Na de gebruikelijke kop koffie begint René met het slopen van de boomstam in de hoop dat we 
straks na het eten vuur in de haard kunnen maken, want het is hier binnen niet veel ‘warmer’ dan in 
Glenpean. 
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Ik steek middels een paar hele grote rotsen die in de rivier liggen over en klim naar boven naar het 
bos. Hier kun je je behoefte doen in de beschutting van het bos, wat op zich wel aangenaam is. 

  
Een poosje later horen we buiten een auto aankomen! Het is een landrover die voor de bothy stopt. 
Er stapt een man uit in een tweed jas en knickerbocker. We stappen naar buiten en geven hem een 
hand. Het blijkt een warden te zijn van de Glenfinnan Estate en hij houdt o.a. toezicht op de Bothy 
die van de Estate is. 
We raken met elkaar aan de praat over verschillende zaken en op vragen van ons over de 
afrasteringen rond bossen tegen edelherten vertelt hij dat het beleid van verschillende Estates t.o.v. 
herten niet hetzelfde is. Zo is het bos hier rondom de Bothy niet meer omheind, maar bij de “buren” 
aan de andere kant van de pas (waar wij overheen zijn gekomen) denken ze daar heel anders over. 
Het bos waar we aan de overkant tegenaan kijken heeft hij zelf ooit gepland, in het midden van de 
jaren ‘70. Een stukje lager in het dal worden nu de eerste percelen gekapt. 
Een leuk verrassend leuk gesprek zo plotseling met iemand die erg veel weet van het gebied. 
Hij loopt nog even naar binnen om te kijken of er nog geld in een box zit. Wandelaars die hier 
overnachten kunnen een vrijwillige bijdrage achterlaten: de oogst die hij meeneemt is een schamele 
20 pence! Nadat hij is vertrokken keert de stilte terug. 
René levert de laatste maaltijd vanavond.  
We eten vanavond “Gulliver”. Op de beschrijving staat: “daar wordt je groot en sterk van”! 
De ingrediënten lijst meldt: quinoa, aardappelstukjes, kabeljauw, wortel, blauwe kaas poeder, appel, 
prei, zout, peper. 
Ook weer een erg smakelijke maaltijd, met name de vis en blauwe kaaspoeder maken het heel 
smakelijk. 
Deze bothy heeft geen kachel maar een grote open haard. We hebben best veel hout en krijgen een 
lekker vuur aan de praat. Ook nu weer met onze zooltjes en sokken er boven aan een lijntje. We 
proberen zo goed als het gaat andere houtblokken te drogen, zodat volgende bezoekers die kunnen 
gebruiken om vuur te maken.  
Zelfs voor de open haard krijgen we het uiteindelijk koud, zo kil is het hier binnen en rond de klok 
van 20 uur kruipen we in onze slaapzakken. 
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Ik trek vannacht m’n dikkere shirt aan, m’n muts heb ik deze week ’s nachts altijd al opgehad. De 
capuchon van m’n slaapzak trek ik ver over me heen, maar toch heb ik steeds dat er kou langs m’n 
nek komt. Ik slaap overigens prima. 
 
Vr 02 nov 2018 

Corryhully Bothy – Glenfinnan: 5,3 km, ▲50 m., ▼60 

m 
René heeft het vannacht niet warm kunnen krijgen in z’n 
dons, voor het eerst deze week. En dat ondanks z’n goede 
donsslaapzak. 
We zijn niet de enigen die het koud vinden in deze bothy. 
Op een plank van de bank heeft op 7/10/14 iemand 
geschreven: “It’s So cold in here”. 
Ik heb het gelukkig wel prima geslapen en met tegenzin 
kruip ik uit m’n slaapzak. Een deel van m’n kleren stop ik 
’s avonds in de slaapzak, zodat ze ’s morgens niet zo ijs- 
en ijskoud zijn. 
We brengen voor de laatste keer water aan de kook voor 
thee en koffie en we halen de laatste ontbijtrantsoenen uit 
onze rugzakken. 
Buiten is het helder en prikkelend koud. Er hangen fraaie 
mistflarden, die het landschap rondom een 
sprookjeachtige sfeer geven. 
Rond 08.45 uur staan de rugzakken ingepakt klaar voor 
vertrek. Ik film ons vertrek van de bothy vanaf het statief. 
Na ca 200 meter komen we op een smalle asfaltweg die naar de Glenfinnan Lodge gaat die rechts 
boven ons tegen de berghelling ligt. 
Het is een luxe ‘selfcatering’ accommodatie die je kunt huren voor gezelschappen tot maximaal 10 
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personen. 
Wij gaan echter links bergaf en zullen dit weggetje langs de rivier volgen tot aan de grote 
doorgaande weg van Fort William naar Maillaig. Het weer is zonder meer spectaculair mooie deze 
laatste ochtend. De combinatie van de herfstkleuren, blauwe lucht, witte bergtoppen, zon en die 
sfeervolle mistflarden maakt dat het lijkt alsof we in een soort fantasielandschap wandelen. 
We stoppen veelvuldig om foto’s te maken, het is een feest om hier zo vroeg op de ochtend te 
lopen. Na een kilometer of 2 komen we in de zon terecht en wordt het aangenaam van temperatuur. 
 
Na ruim 3 kwartier zien we voor ons het 
indrukwekkend grote en wereldberoemde treinviaduct 
van Glenfinnan. We boffen enorm dat het vanmorgen 
zulk mooi weer is, want vanaf de kant waar we vandaan 
komen ligt het er zeer fotogeniek bij. 
In de film van Harry Potter komt dit viaduct in beeld en 
vanaf dat moment is het wereldberoemd. Zonder die 
kennis vind ik het trouwens ook een fenomenaal mooi 
beeld. 
 
 We zitten ruim in de tijd en nemen dan ook veel foto’s. 
Onder het viaduct hangt een plaat aan een van de pijlers 
waarop we lezen dat het een van de eerste grote bouwwerken in beton is geweest. Er is aan 
gebouwd van juli 1887 – oktober 1898 en de kosten waren £18.904. 
Het station van Glenfinnan ligt voor ons aan de rechterkant, dus we zullen later vanmorgen met de 
trein over het viaduct rijden! 

 
Een paar honderd meter nadat we er onderdoor zijn gelopen zien we een groepje jongelui naar 
boven komen. Het is een groepje Japanners zo te zien, bijna allemaal lopen ze op hun telefoon te 
kijken……. 
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Beneden aan de weg ligt een grote parkeerplaats waar de eerste auto’s al worden geparkeerd. In het 
bushokje dat bij de grote weg staat kijken we even naar de dienstregeling: blijkt dat de bus naar Fort 
William net een paar minuten geleden is vertrokken….. We hebben helemaal niet nagedacht over 
een bus, dus hebben we ook niet naar buslijnen en tijden gekeken. 
 
Op de grote weg (van Fort William naar Mallaig) gaan we rechtsaf en over het voetpad lopen we de 
kleine kilometer naar het miniatuurstationnetje van Glenfinnan dat we om 10.15 uur bereiken. 
Naast het station staan 2 rijtuigen die gebruikt worden als restaurant: dat kan ik me van vroeger nog 
wel herinneren, daar heb ik met de groep wel eens wat gedronken als we op de trein moesten 
wachten. 

 
De trein naar Fort William gaat om 11.02 uur dus we hebben nog zo’n 3 kwartier. In het voormalige 
stationnetje zit tegenwoordig een kleine winkel/museum. Een jongeman komt net de deur 
opendoen. Het blijkt dat zijn ouders de eigenaar ervan zijn, maar die zijn nu een paar weken op 
vakantie en zolang neemt hij de zaken voor ze waar. De drukte is nu gedaan, maar dat vindt hij 
prima, dan heeft hij mooi de tijd om te studeren. 
Hij vertelt ons dat het met bezoekers eigenlijk helemaal uit de klauwen loopt. Sinds de film van 
Potter het viaduct in de schijnwerpers heeft gezet komen de toeristen werkelijk massaal naar 
Glenfinnan, dat natuurlijk helemaal niet berekend is op zulke enorme aantallen mensen en auto’s. 
Hij vertelt dat het in Mallaig eigenlijk vergelijkbaar is. De beroemde stoomtrein van Fort William 
naar Mallaig is in de zomer vaak volledig uitverkocht, waardoor er 2x per dag een hele trein vol 
toeristen in het kleine Mallaig neerstrijkt, dat daar helemaal niet op ingesteld is. 
 
We zetten onze rugzakken neer. Een “high five” beëindigt deze zeer indrukwekkende trektocht van 
afgelopen week. Het sensationele landschap van Knoydart, het prachtige weer, de sneeuw, burlende 
herten, het afzien, de kou, de vele gesprekken samen, de bijzondere ontmoetingen, het gesop in de 
veenachtige ondergrond, het oversteken van de tientallen rivieren en riviertjes, de kou in de bothies: 
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deze trip wordt een onvergetelijke ervaring waar we allebei met zeldzaam veel plezier aan terug 
zullen denken. 
 
Op de kopse kant van het station staat een bankje tegen een witte muur en vol in de zon. Daar is het 
prima zitten. Eindelijk kunnen de Yeti Gamaschen onder onze schoenen vandaan, wat hebben we 
daar veel plezier aan gehad. Met het hete water uit de thermoskan maken we nog een lekkere kop 
koffie en genieten van de rust en het zonnetje. 
Het is erg helder en heel in de verte, toch wel een kilometer of 25 hier vandaan, kunnen we de wit 
besneeuwde top van de Ben Nevis bij Fort William zien. 
De trein is precies op tijd, onze grote rugzakken kunnen we mooi kwijt voor in de wagon op 
bagagerekken. Het is gezellig druk en we zoeken ons een plek aan de rechterkant van de trein, zodat 
we straks de bocht van het viaduct kunnen zien. 
Rechts onder ons kunnen we het grote Glenfinnan Monument zien staan met daarachter het grote 
Loch Shiel. 
Het is maar een klein stukje voordat de trein het viaduct oprijdt en zelfs vaart mindert. Midden op 
de brug stopt de trein zelfs om mensen gelegenheid te geven om foto’s vanuit de trein te maken: wat 
een service. 
Na een minuut of 10 komt de conducteur onze wagen in. We moeten nog kaartjes kopen aangezien 
dat op het station van Glenfinnan niet kan. De vriendelijke man maakt her en der een praatje en 
controleert de kaartjes van onze 2 overbuurvrouwen (die een retraite hebben gedaan ergens aan de 
kust). 
Als hij zich omdraait naar ons vertel ik hem beleeft “we are travelling illegal on this train”.  
Of hij dat niet goed heeft verstaan, of dat hij mij op m’n ogen gelooft, of omdat wij er nogal 
afgetraind uitzien, of omdat het beleid is: hij draait zicht om en loopt verder de wagon in………! 
René en ik kijken elkaar aan en moeten hartelijk lachen.  
We moeten gelijk denken aan vorig jaar. 
Toen eindigde onze trektocht ook rond deze tijd in Ullapool en reisden we met de bus terug naar 
Inverness. Toen we de chauffeur in Inverness wilden betalen, zie hij dat dat niet hoefde en reed zo 
weg met z’n bus!  
Zou het iets met René en mij te maken hebben? 
 

Het is een boeiende treinrit, we kijken 
onze ogen uit: af en toe een heel klein 
stationnetje, ook een stationnetje waar 
je je moet melden bij de conducteur als 
je er daar uit wilt. We rijden langs 
Loch Eil. Bij Banavie rijdt de trein 
heel langzaam en kan ik snel een paar 
foto’s maken van Neptunes Staircase 
die we aan de linkerkant zien liggen. 
Dit is een serie van 8 sluizen achter 
elkaar zodat schepen het 
hoogteverschil van 19,5 meter tussen 
het niveau van Loch Lochy en zee 
kunnen overbruggen. 
Op de achtergrond zien we de steeds 
groter wordende besneeuwde top van 

de Ben Nevis tegen de felblauwe lucht afsteken; er is geen wolkje te bekennen. 
De 2 dames aan de andere kant van het gangpad ontdekken nu pas dat dat de Ben Nevis is! Ze 
wonen allebei in Schotland…. 
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In Fort William bergen we onze rugzakken eerst in bagagekluizen op. Voor £ 5 kunnen ze daar 24 
uur in blijven. Bij de businformatie vragen we hoe laat de bussen naar Inverness vertrekken en we 
plannen de bus van 14.30 uur. Halen we die niet dan is er aan het eind van de dag nog een bus. 
Het is eindeloos lang geleden dat  ik in Fort William was, maar ik herken het gelijk. Het is 
natuurlijk ook niet zo groot.  
 
We lopen door de hoofdstraat, want ik wil graag een paar foto’s maken van het officiële eind van de 
West Highland Way. Vroeger was dat een reclamezuil vlakbij de rotonde bij Glen Nevis, maar een 
aantal jaar geleden hebben ze een ‘officieel’ eindpunt gemaakt aan het eind van de hoofdstraat: 
vanuit PR overwegingen natuurlijk wel 
een zinnige plek, want daar worden ieder 
jaar duizenden foto’s gemaakt.  
Ook ik maak er een aantal foto’s. We 
lopen de hoofdstraat weer terug en doen 
bij een supermarkt wat inkopen voor het 
eten vanavond in de jeugdherberg en 
morgen voor het ontbijt. Daarna gaan we 
bij Nevis Sport naar binnen. Dit is een 
grote sportzaak, maar ook restaurant, waar 
ik vroeger met de groepen wel uit eten 
ging. 
René had mij in Nederland al uitgenodigd 
om uit eten te gaan en is het is wel zo 
praktisch om dat nu hier te doen, omdat 
het anders in Inverness vanavond 
onhandig laat zou worden. 
We zijn alleen nog te vroeg voor de avondmaaltijden, er worden alleen nog lunchgerechten 
geserveerd. Ik eet een kop soep en een heerlijke pizza, die overigens gelijk gebracht worden. Als 
toetje een reusachtige beker met thee met een smakelijk stuk Walnut Cake. 
Tijdens het eten hebben we onze schoenen tegen de verwarmingsbuizen gezet in de hoop dat ze wat 
opdrogen. 
Na het eten kijken we nog even rond in de winkel waar een aantal prachtige grote foto’s aan de 
muur hangen. Beelden die we zelf de afgelopen dagen volop gezien hebben. 
 
De bus is redelijk vol en de rit naar Inverness duurt een kleine 2 uur. Als we Drumnadrochit 
naderen (hier is het Loch Ness Monster Exibition Centre) loop ik naar voren en vraag aan de 
chauffeur of hij op de parkeerplaats bij Urquhart Castle misschien heel even wil stoppen zodat ik 
snel een paar foto’s van de kasteelruïne kan maken. Die ligt aan de oever van Loch Ness. 
De Great Glen Way die ik verkoop, bied ik ook aan met een optie om de laatste 2 dagen aan de 
zuidoost kant van Loch Ness te lopen. Hier bij Urquhart Castle nemen de wandelaars dan een kleine 
ferry naar de overkant naar Foyers.  
De chauffeur geeft me een tip waar ik het mooiste zicht heb op de ruïne! Ik ren erheen en een paar 
tellen later pikt de bus me daar weer op. 
In Inverness weten we inmiddels de weg van het busstation naar de jeugdherberg, het is ca 20 
minuten lopen. Vorig jaar sliepen we er ook onze laatste nacht voordat we terug vlogen. 
Nadat we een douche hebben genomen maken we beneden in de grote keuken een grote omelet van 
4 eieren, een blik sardientjes en gebakken rode ui, die we met een aantal boterhammen smakelijk 
opeten. Als toetje eten we ieder een halve liter yoghurt. 
Om 20.45 uur is het bedtijd. 
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Za 03 nov 2018 

Inverness – Amsterdam – Lochem. 
Een dag van reizen en wachten. 
Tijd genoeg om de hele reis uitgebreid te evalueren. 
Ons eerste avontuur vorig jaar was al een enorm succes, maar we zijn het er over eens dat de 
trektocht door Knoydart de reis van vorig jaar ruim heeft overtroffen. Mooier dan afgelopen dagen 
kunnen we het zelf eigenlijk niet bedenken. 
Van Schiphol tot Arnhem reizen we samen met de trein en dan splitst onze reis voor het laatste stuk.  
René naar Zelhem en ik naar Lochem. 
Of er een Bothy Tocht 2019 komt??  
We’ll see. 
 
Eduard 
Lochem 17 feb 2019 

 
 


