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Wat hieraan voorafging 

Waarom doe je dit? Die vraag is me niet alleen vooraf, maar ook onderweg vaak gesteld. Waarom ga je als 

Nederlander naar Engeland om deze als moeilijk bekendstaande National Trail te lopen? “Because we don’t 

have this at home”, gaf ik dan maar als antwoord. Of ik begon over “Wild trails to far horizons” van Mike 

Cudahy, het boek dat mijn interesse in de Pennine Way heeft aangewakkerd. In dat boek ging het over de 

pogingen van de auteur om de snelste tijd ooit te lopen op deze trail (en over heel veel andere routes die hij 

heeft gelopen). Een snelste tijd lopen was niet mijn opzet, ik ken mijn beperkingen. Maar de Pennine Way heeft 

sindsdien wel tot mijn verbeelding gesproken. We zijn hem gekruist toen we een aantal jaren geleden naar de 

Lake District reden en toen al keek ik verlangend naar die grote, brede, kale en glooiende heuvels. En als we 

naar DCI Banks op TV zaten te kijken, was het niet anders. Deze serie speelt in Manchester. Elke keer als er op 

de achtergrond heuvels te zien waren, zei ik steevast: “Daar loopt de Pennine Way”. Het is soms moeilijk uit te 

leggen aan Nederlanders waarom je voor Engeland kiest. Ze vragen dan: waarom ga je niet naar de Pyreneeën 

of Scandinavië? Ze komen met allerlei alternatieven. Alles is beter dan Engeland. Maar ik ben nu eenmaal een 

anglofiel, altijd al geweest. 

De Pennine Way is de eerste National Trail die in Engeland is aangelegd. De oudste, de zwaarste, de mooiste, 

wordt gezegd. Hoe dan ook: het is een langeafstandsroute van ongeveer 430 kilometer, die start in Edale in de 
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Peak District (Derbyshire) en die via de Yorkshire Dales, Northumberland National Park en de Cheviots loopt 

naar Kirk Yetholm, net over de grens in Schotland. Het landschap bestaat voor een belangrijk deel uit de 

zogenaamde “moors”, uitgestrekte, hooggelegen en meestal nogal natte hoogveengebieden. Daar tussendoor 

heb je rotsige klimmetjes en afdalingen, rivieren en beken, leuke plaatsjes, kleine gehuchtjes, groene weiden, 

serieuze bergen met echte toppen, een stuk van Hadrian’s Wall (de oude noordgrens van het Romeinse Rijk) en 

later af en toe een stuk aangeplant naaldbos. Het is een landschap waar je van moet houden. Het is heel soms 

lieflijk en groen, maar veel vaker onherbergzaam en afgelegen. Je komt langs de plek waar ooit de hardste wind 

en ook de laagste temperatuur van Engeland is gemeten. Weersystemen hebben op de hoge vlakten vrij spel. En 

gek genoeg hou ik daar op een bepaalde manier wel van. 

Twee jaar geleden zou ik hem gaan doen, maar het lot besliste dat het anders liep. Ik viel tijdens een duurloopje 

in de duinen en blesseerde mijn knie. Het bleek een gescheurde meniscus te zijn, ik koos voor een operatie, 

moest daarvan weer revalideren en voor je het weet ben je maanden verder. Daarna gingen we verhuizen en 

dat is ook geen gelukkige combinatie met het voorbereiden op zo’n trail. Dus dit jaar zou het er eindelijk van 

komen. Ik probeerde me zo goed mogelijk voor te bereiden door lange trainingen te doen in de duinen van het 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland, het Noord-Hollands Duinreservaat en op de Utrechtse Heuvelrug. En ik had 

mijn materiaal en kleding op orde, met nog een paar aanpassingen na een proefkampeertocht naar Callantsoog 

in februari. Ik was er klaar voor. En ik heb hem gedaan. Hij zou iets langer worden dan de 430 kilometer. Niet 
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alleen door af en toe fout te lopen, maar ook liggen de campings niet altijd precies op de route. Ik houd het op 

zo’n 450 kilometer. Volgens mijn stappenteller heb ik 713.143 stappen gezet.  

 

De reis begint 

Het is 2 april als ik ’s middags op de bus stap richting IJmuiden. Daarvandaan vertrekt de DFDS-boot naar 

Newcastle. Daar ga ik, in mijn outfit, met mijn spulletjes. Zo’n bootreis is eigenlijk best luxe. Een hut met 

een lekker bed, goed eten en een biertje. Ik geniet nog maar even van de luxe: dat zou snel genoeg 

voorbij zijn. De buren maken wel veel lawaai: een stel Oost-Europese mannen aan de ene kant, waar 

steeds meer alcohol in gaat, een hardhorend Nederlands echtpaar aan de andere kant, scholieren van de 

Schoter Scholengemeenschap aan de overkant van de gang. Maar ik heb mijn oordoppen bij me en ga 

lekker slapen. Als de shuttlebus me de volgende ochtend op Newcastle Central Station heeft afgezet, 

haal ik mijn vooraf gekochte treinkaartje uit de automaat. Eerst naar Sheffield en daarvandaan het 

boemeltje in de richting van Manchester. Daar begint het serieus te worden, want je rijdt zo het mooie 

landschap van de Peak District in. Ik stap uit in Edale, een idyllisch gelegen dorpje. De zon schijnt, de 

narcissen bloeien, het is er al een beetje groen. Ik zet mijn tentje op en ga vervolgens een biertje halen in 

de Old Nags Head, het officieuze startpunt van de Pennine Way.  
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Terwijl ik daar zit met mijn Celtic Gold, zie ik donkere luchten aankomen. Tijd om naar de camping te 

gaan en inderdaad zit ik net op tijd in mijn tentje als de hagelbui losbarst. Het mooie weer is voorbij. Mijn 

tentje zakt een beetje in door al die hagel, maar als ik later de scheerlijnen wat strakker trek, staat het er 

weer mooi bij. Ik kook mijn maaltje en ga lekker slapen. Nou ja, lekker. Het is eigenlijk best koud. Ik had 

na Callantsoog een wat dikkere slaapzak gekocht, maar dat blijkt toch niet voldoende. Mijn matje schuift 

’s nachts door de hele tent en mijn gladde slaapzak wil ook niet op het matje blijven liggen. Een heel 

gedoe, maar uiteindelijk slaap ik toch. 

Echt op weg 

De volgende ochtend zet ik dan eindelijk mijn eerste stappen op 

de Pennine Way. Ik ga door het hekje naast de steen in de muur 

die aangeeft dat dit het officiële startpunt is. Daar heb ik de 

vorige middag al een foto van gemaakt. Na al die jaren uitkijken 

naar dit moment, is het dan zover. Off I go. Het weer is anders 

dan de dag ervoor. Ik zie mist hangen en ben benieuwd wat me te 

wachten staat als ik omhoog ga. 
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En omhoog gaat het. Eerst gestaag, dan steiler en steiler. Ik had natuurlijk wel getraind in onze 

Hollandse “heuvels”, maar dat is onvoldoende als voorbereiding op de Pennine Way. Ik had me deze 

National Trail voorgesteld als een glooiend landschap. Hooggelegen, maar niet zo steil. En ook redelijk 

beloopbaar. Dat maakte ik op uit de vele YouTube-filmpjes die ik bekeken had. Maar nu, op de eerste 

dag, blijkt dat het soms ook heel steil en onbegaanbaar is. Moeilijk terrein. Er valt minder hard te lopen 

dan ik gedacht had.. En ook het weer maakt het niet makkelijk. Naarmate ik 

hoger kom, steekt er een hele harde en ijskoude oostenwind op. Ook wordt 

de mist steeds dikker. Op gegeven moment valt er zelfs sneeuw. De lage 

plantjes hebben horizontale ijspegeltje aan hun sprietjes. Het vriest dat het 

kraakt. Ik ben blij dat mijn kleding wel goed voldoet: muts en capuchon op 

het hoofd, vijf lagen over het bovenlichaam, twee lagen over de benen, en 

twee paar handschoenen. Ik heb het niet koud. Ik besluit om te kijken of ik 

nog bereik heb en Ans even een appje of sms-je te sturen dat alles OK is. 
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Maar op het moment dat ik mijn telefoon wakker maak, schiet het scherm op zwart en is de batterij leeg. 

Dat heb ik al eens eerder gehad. Ik heb wel een reservebatterij bij me, maar die is voor noodgevallen. 

Voor als ik echt de route kwijtraak en GPS nodig heb. Ik wil niet het risico lopen dat die ook leegschiet en 

ik helemaal niks meer heb. Dus geen berichtje naar huis en geen foto’s meer. 

Ik vervolg de route en krijg het voor elkaar om twee keer fout te lopen. Niet een beetje, maar al met al 

gewoon een paar kilometer extra. De ene keer zie ik een eenzame figuur lopen op de graat van de heuvel 

aan de andere kant van het dal waar ik langs loop. Ik kijk nog eens op de kaart en denk: dat had ik 

moeten zijn! Ik was vóór het dal naar rechts gegaan, ik had pas later naar rechts moeten gaan. De 

andere keer zeg ik tegen mezelf: “Is de wind nu gedraaid of lopen we gewoon de verkeerde kant op?” 

Tja, we lopen gewoon de verkeerde kant op. Beide keren waren te dom voor woorden, waar was ik met 

mijn hoofd? Op latere dagen zou ik ook nog weleens fout lopen, maar gelukkig niet meer zo erg als 

vandaag.  

Later, als de route weer naar beneden loopt, begint het te regenen. Eerst een beetje, maar 

langzamerhand steeds harder. Ik vind het niet zo erg, ik heb het nog steeds niet koud. Maar ik doe er al 

met al wel erg lang over. Officieel is het tot de eerste camping nog geen 26 kilometer. Ik had gedacht dat 

ik misschien verder kon lopen en dan wildkamperen. Maar als ik bij de camping aankom, lijkt het me het 
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beste om daar toch maar te blijven. Ik heb bijna de hele dag gedaan over een best korte afstand! En het 

regent steeds harder. Er zit niks anders op dan mijn (enkeldaks) tentje in de stromende regen op te 

zetten. En hoe snel je ook bent, dan is alles dus nat. 

En daar zit ik, in mijn natte kloffie in mijn natte tentje, en ik denk: waar ben ik aan begonnen? Ik kan dit 

helemaal niet. Ik red dit niet tot Schotland, dat gaat nooit lukken. Maar uiteindelijk heb ik natuurlijk geen 

keus, ik kan op dat moment nergens heen. Ik kook mijn potje en kruip in mijn slaapzak. Morgen maar 

verder kijken. 

Het valt die eerste echte dag dus allemaal niet mee. Maar de volgende ochtend sta ik vroeg op (ik heb 

het toch te koud in mijn slaapzak) en ga op pad voor de volgende etappe. En alsof de weergoden 

medelijden met me hebben: het weer knapt enorm op en de zon piept over de heuvelrug. Nu ben ik 

eindelijk echt op weg. En nu ik deze tegenslag heb overwonnen (of liever: geïncasseerd), kan ik alles aan. 
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April fool? 

Je kunt na zo’n eerste etappe natuurlijk zeggen: dan moet je ook niet begin april aan zo’n reis beginnen. Je weet 

dat het dan slecht weer kan zijn, zeker als je naar hoge gebieden gaat. Het is één van de vragen die ik vooraf 

veel kreeg: waarom ga je niet in mei of juni? Dan is het veel lekkerder weer. Een andere vraag was: waarom ga 

je niet in B&B’s? Dat is veel comfortabeler. En: waarom ga je niet met z’n tweeën, dat is veel gezelliger. 

Ongetwijfeld allemaal waar, maar ik was niet per se uit op mooi weer, comfort en gezelligheid. Ik zocht juist 

eenzaamheid en een fysieke uitdaging. En die krijg je allebei als je begin april in je eentje de Pennine Way doet. 

Niet dat je niemand tegenkomt onderweg. Er zijn ook anderen die de Pennine Way in april lopen. Ook alleen en 

ook kamperend. Ik ben niet de enige gek. Je komt ook wandelaars tegen die een andere route doen, of die een 

dagwandeling maken. En je ziet soms trailrunners en mountainbikers. Maar het zijn er niet veel en overdag is 

het aantal ontmoetingen schaars. De laatste dag heb ik bijvoorbeeld slechts één loper voor me gehad (ik zag 

hem af en toe in de verte) en verder heb ik 45 kilometer lang niemand gezien. Alleen in de weekends op 

bepaalde toeristische plaatsen is het druk. Zo is Malham op een mooie zondag in april enorm druk, maar ook het 

gebied rond Pen-y-Ghent en Hadrian’s Wall zijn druk in een voorjaarsweekend. Als je echt niemand wil 

tegenkomen, moet je in het diepst van de winter gaan. 
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Na die eerste dag maakte ik overigens geen regen van betekenis meer mee, wat natuurlijk heel bijzonder is. Het 

was dan weer eens mistig, dan weer eens zonnig. De belangrijkste constante factor was de harde en koude 

oosten tot noordoostenwind. Daar had ik soms best last van. 

Ik loop over de richel boven Laddow Rocks met zo’n harde zijwind, dat ik bang ben mijn evenwicht te 

verliezen. Een kilometer of langer loop ik in elkaar gekropen over de richel om zo min mogelijk wind te 

vangen. Daar ga je dan met je mooie houding als ChiRunner… Eindelijk kom ik daarna op een stuk waar 

je kunt hardlopen: mooie slabs over de moor. Alleen… de zijwind is nog steeds zo hard, dat je er telkens 

vanaf wordt geblazen. En naast die slabs liggen onpeilbaar diepe bogs. Ik moet denken aan de Dode 

Moerassen uit In de Ban van de Ring. Ik meen de bleke gezichten te zien van lopers die me zijn 

voorgegaan over die smalle strook slabs. Dus toch maar wandelen en op het padje blijven. 

Een andere constante factor was het feit dat de nachten steeds kouder werden. De laatste nacht zat er niet 

alleen ijs aan de buitenkant van mijn tent, maar ook aan de binnenkant: alsof je in het vriesvak van de koelkast 

slaapt! Maar het grappige is: je went er ook een beetje aan. Je lichaam gaat zich enigszins aanpassen. Het is in 

ieder geval beter dan alle dagen regen, wat niet ondenkbaar is in april. Al met al denk ik dat april een goede 

keus is geweest om deze trail te doen. In maart heb je kans dat nog niet alle campings open zijn, in mei wordt 

het alweer aanzienlijk drukker. April is voor mij een mooi midden. 
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Mensen, mensen…. 

Ik was op zoek naar eenzaamheid, maar je komt natuurlijk toch wel mensen tegen. Andere wandelaars of 

hardlopers, mensen die er wonen, de mensen van de campings, de pubs en de winkels. Ik moet zeggen dat ik 

alleen maar aardige mensen ben tegengekomen. Iedereen was even vriendelijk en voorkomend. Ook al moeten 

plaatselijke boeren weleens gedacht hebben: daar heb je weer zo’n raar type dat zo nodig door onze velden 

moet lopen, toch waren ze altijd behulpzaam met het wijzen van de weg. Want met name bij boerderijen en 

gehuchtjes, raakte ik de draad weleens kwijt. En hoewel ik op zoek was naar eenzaamheid, ik ben natuurlijk niet 

mensenschuw en ik maakte ook weleens een praatje met anderen mensen. 

’s Morgens op de camping in Edale spreekt een mede-kampeerder mij aan over mijn tentje. Hij vraagt 

hoeveel het weegt en of het makkelijk op te zetten is. “Het weegt 650 gram en is in 2 minuten op te 

zetten” zeg ik. En ik vraag hem vervolgens of hij daar ook is om te wandelen. Maar nee: hij is een 

universitaire professor die een symposium heeft aan de universiteit van Manchester. Hij heeft geen zin 

om veel geld te besteden aan een hotel in Manchester en heeft daarom besloten om in Edale te 

kamperen. Je hebt hier immers een perfecte treinverbinding met Manchester. Dat is zo, maar ik vind het 

toch ontzettend grappig. Wie doet dat nu, op 4 april in de hagel en de kou? 
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Op de camping in Thornton-in-Craven kom ik naast een Engels gezin te staan, dat daar een weekendje 

met de tent aan het kamperen is. De camping is namelijk bij een boerderij, die ook een educatieve functie 

heeft. Onder de attracties voor de kinderen horen bijvoorbeeld elektrische mini-quadjes, die ze op een 

baantje kunnen rondrijden. Want een beetje boer of boerin rijdt tegenwoordig op een quad door de 

velden. De buren zijn aardige mensen. Zij lenen me zelfs hun reserve-campingsnoer, zodat ik allebei mijn 

telefoonbatterijen kan opladen. Ik heb namelijk nog steeds een lege reservebatterij, wat mij wel wat 

stress oplevert. Ik wil altijd een volle batterij op de achterhand hebben, want je weet maar nooit wat er 

gebeurt onderweg. Ik zit lekker op de grond mijn dingen te doen als een van de kinderen op mij afkomt 

met een klapstoel. Of ik die wil lenen. Ik heb dat maar vriendelijk geweigerd. Want wat moet je met een 

stoel als al je spulletjes op de grond liggen? Bovendien vang je op een stoel meer wind, want je steekt 

dan boven je tentje uit. Maar het geeft wel aan hoe aardig deze mensen zijn. 

In Horton in Ribblesdale ga ik uit eten in de naburige pub.  Een man spreekt me aan: “Doe je ook de 

Pennine Way?”. Het blijkt dat hij dat ook aan het doen is, net als ik van zuid naar noord. Hij vraagt 

wanneer ik begonnen ben en het blijkt dat hij twee dagen eerder van start is gegaan. Hij is er een beetje 

beduusd van. “Je bent twee dagen later gestart en je hebt me nu al ingehaald”. “Ja, dat is zo,” zeg ik en 

om het een beetje af te zwakken: “Maar ik loop ook stukjes hard, hoor, als het lekker heuvelaf gaat. Dat 

scheelt natuurlijk wel.” Hij zegt dat hij dan niet doen vanwege zijn knieën, hij moet voorzichtig zijn. Dat is 



 18 

natuurlijk het moment om over ChiWalking en ChiRunning te beginnen, maar ik doe dat toch maar niet. 

Ik wil niet altijd zo betweterig overkomen. Hij overnacht in B&B’s en heeft 7,5 kilo bagage bij zich, terwijl 

ik kampeer en maar 6,5 kilo heb. “Ik heb natuurlijk wel een complete set schone kleren bij me”, zegt hij. 

Tja, ik dus niet. 

Op een ochtend in alle vroegte ben ik weer eens de weg kwijt in de weilanden en spreek in arren moede 

een schapenboer aan, die op zijn quad de schapen aan het checken is. Hij wijst me waar ik moet zijn: 

aha, aan de andere kant van de muur dus. Ik kan daar zonder klimmen komen als ik naar het hek aan het 

eind van het veld loop. Even daarna zie ik een schaap dat mank is en als ik aan het eind van het veld de 

schapenboer weer tegenkom, zeg ik dat tegen hem. Ja, hij weet dat wel, maar hij is nu de die nacht 

geboren lammetjes aan het controleren en als hij daarmee klaar is, gaat hij naar de grotere lammetjes 

kijken. De volwassen schapen komen daarna aan de beurt, maar met dat specifieke schaap zou het weer 

helemaal goed komen. Gelukkig. Maar moet je je voorstellen dat je geboren wordt in een afgelegen wei 

terwijl het vriest! Wat een shock moet dat zijn voor die lammetjes. Toch gebiedt de eerlijkheid te zeggen 

dat ze er allemaal best vrolijk uitzien. Het gesprekje met de schapenboer doet me denken aan het boek 

“A shepherd’’s life” van James Rebanks, over het leven van een schapenboer in het hedendaagse 

Engeland. Dat boek is echt een aanrader. 
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Midden op Sleightholme Moor, na de Tan Hill Inn, zie ik twee wandelaars mijn kant op komen. Maar als 

ze dichterbij komen, blijkt dat het er maar één is. Een jonge man en zijn rugzak. Die rugzak is enorm. Hij is 

zo hoog, dat de bovenkant even hoog is als zijn hoofd. De rugzak lijkt daardoor los te staan van de jongen 

en daarom heb ik deze voor een tweede persoon aangezien. Het lijkt me enorm zwaar om zo door de 

drassige prut te lopen. Het is daar namelijk hartstikke nat. Je zakt er sowieso al minstens tot je enkels in, 

maar met zo’n rugzak wordt dat natuurlijk nog veel erger! We maken even een praatje en het blijkt dat 

hij de Pennine Way van noord naar zuid aan het lopen is. Hij vraagt of het nog ver is naar Tan Hill Inn. 

“Nee, niet zover, hoor”, zeg ik. Maar later blijkt dat het wel het pruttigste stuk is waar hij nog doorheen 

moet, het stuk waar hij vandaan kwam was aanzienlijk minder nat. Ik ben bang dat het hem toch wel wat 

is tegengevallen. 

De volgende dag kom ik een andere wandelaar tegen op het pad bij Cauldron Snout. Ik besluit om een 

praatje te maken en vraag: “Doe je ook de Pennine Way?”. “Nee,” zegt hij, “die heb ik wel gedaan, maar 

nu ben ik aan het trainen voor Hadrian’s 100, een 100-mijlstocht. Dit is een deel van de route.”. Mijn 

hemel! Ik heb net ongeveer een uur besteed aan het overbruggen van een paar honderd meter 
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onmogelijke, grote en gladde rotsblokken langs de rivier. Stel je 

voor dat zo’n stuk in je 100 mijlsroute zit! Het grappige is dat 

deze superwandelaar helemaal niet op van die enorme 

wandelschoenen loopt, maar gewoon op sportschoenen. My 

man! Het bevestigt maar weer mijn overtuiging dat je met 

minder schoen meer kunt. Dit in tegenstelling tot het Duitse 

echtpaar dat ik in de Tan Hill Inn tegenkwam, toen ik daar de 

vorige ochtend om 8 uur voor een warme chocolademelk 

binnenstapte. Zij schuifelden net naar hun ontbijt. Schuifelden, 

want ze hadden zulke zere voeten dat ze niet meer normaal 

konden lopen. Zij deden ook de Pennine Way, maar dan heel 

rustig, omdat hun voeten het niet aankonden. Ik durf te wedden 

dat zij wel in van die stevige “boots” wandelen. Moet je dus 

helemaal niet doen. Mijn Hadrian’s 100-man raadt me 

vervolgens aan om vooral ook naar Schotland te gaan om te 

wandelen. Hij zegt dat hij op de Southern Upland Way in 7 dagen 

precies 7 mensen is tegengekomen. Grappig dat hij op een of 

andere manier denkt dat ik dat inderdaad leuk vindt. Ik heb zijn advies heel goed in mijn oren geknoopt. 
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Een poosje later, op weg naar High Cup Nick (en uiteindelijk Dufton), haal ik drie wandelende mannen in. 

We maken een kort praatje en ik ga door. Als je de Pennine Way doet, weet je dat High Cup Nick 

misschien wel hét hoogtepunt van de route is. En omdat de lucht die middag prachtig opentrekt, krijg ik 

het meest indrukwekkende uitzicht dat je je maar kunt voorstellen. Omdat het zo helder is, kun je zelfs de 

bergen van de Lake District zien liggen. Het is adembenemend. Ik kan het niet beter treffen. Later kom ik 

nog een andere man tegen. We zeggen elkaar gedag en vinden allebei dat het de meest geweldige dag is 

die je kunt hebben. Als ik ’s avonds in de pub van Dufton ga eten, kom ik al deze mannen weer tegen. Een 

wandelaarsverzamelpunt. Ze zijn allemaal erg geïnteresseerd in wat ik aan het doen ben. Iemand uit een 

plat land als Nederland, die zo’n zware trail met een flink tempo te lijf gaat, dat zien ze niet elke dag. 

De volgende ochtend op de camping, als ik net op pad wil gaan, kom ik nog een man tegen. Hij begint 

meteen over de Pennine Way en dat hij die in 10 dagen wil lopen. En dat hij die dag niet verder gaat dan 

Alston, omdat hij wat tijd nodig heeft om te wassen en wat uit te rusten. Ik ga die dag ook tot Alston en 

hoop dat hij niet voorstelt om samen op te lopen. Gelukkig doet hij dat niet. “Nou, dan haal je me later 

vandaag vast wel in”, zeg ik. Maar ik heb hem niet meer gezien, ook niet op de camping in Alston. Prima. 

Die dag brengt me trouwens weer een prachtige etappe, met mooie heuvels, waaronder Cross Fell, het 

hoogste punt van de Pennine Way. 
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Naarmate mijn reis vordert, kom ik steeds minder andere mensen tegen onderweg. Nog wel een keer op 

Hadrian’s Wall, in de vroege ochtend, net als ik op het punt sta de muur te verlaten om richting Wark 

Forest te gaan. “Is het niet prachtig zo met zonsopgang?’ zegt hij, “Zo vroeg zie je haast geen andere 

mensen, daarom wandel ik hier nu.” “Je hebt gelijk”, zeg ik terug. We zwaaien en gaan ieder ons weegs. 

Later, in de Cheviots, zie ik ’s morgens vroeg al verse voetstappen voor me in de sneeuw. Er moet dus al 

iemand voor me zitten. Een stuk later zie ik hem, bij de eerste rescue hut op deze route. Hij heeft daar 

kennelijk een pauze gehouden en staat zijn rugzak op te doen om weer verder te gaan. Tegen de tijd dat 

ik bij de hut aankom, is hij al halverwege de klim naar Lamb Hill. Later die dag heb ik hem zo af en toe in 

het vizier. Bij de tweede rescue hut ga ik hem voorbij. Hij is naar binnen gegaan, waarschijnlijk voor wat 

beschutting tegen de furieuze wind, en ik loop door. Er komt op dat moment namelijk een gigantische 

wolkenpartij aan en ik wil voor die tijd over The Schil heen zijn, de laatste echte top voor Kirk Yetholm. Hij 

wil misschien in de hut schuilen voor het weer dat eraan lijkt te komen. Ik weet niet of hij in de hut is 

gebleven voor de nacht of dat hij is doorgelopen naar Kirk Yetholm. Ik heb hem niet meer gezien. 

 



 26 



 27 

Nu ik dit zo achter elkaar zet, valt het me op dat ik weinig andere vrouwelijke wandelaars ben tegengekomen. 

Soms wel in een groepje met mannen erbij, maar nooit alleen. Terwijl ik wel diverse andere eenzame 

wandelaars heb gezien. Het is best normaal om hier alleen te wandelen, maar kennelijk niet of in ieder geval 

minder door vrouwen. Misschien voelen veel vrouwen zich onveilig als ze alleen door de natuur lopen, terwijl 

dat volgens mij niet nodig is. De beheerster van de camping in Alston maakte er nog een zijdelingse opmerking 

over. Ze zei dat ze zich in deze contreien best veilig voelt als vrouw alleen, in tegenstelling tot Sunderland, waar 

ze vandaan komt en in de winter woont. Daar durft ze niet alleen op straat te lopen. Ik heb me geen moment 

onveilig gevoeld tijdens mijn reis. Niet buiten in de onbewoonde wereld en ook niet in de meer bewoonde 

wereld van dorpen en gehuchten. Ja, toch wel: op één moment voelde ik me wel onveilig, zij het dat dat niets 

met mensen te maken had, maar met koeien…  

 

Kamperen is een leuke zomersport! 

Maar volgens velen niet zo geschikt voor april in Noord-Engeland. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Ik was niet per 

se uit op comfort en dat heb ik ook niet gehad. Het was zelfs uitgesproken oncomfortabel. Ik had het ’s nachts 

meestal koud, ik had ruzie met mijn matje en mijn slaapzak, ik moest op een minipitje op de grond mijn potje 
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koken en ’s morgens een bevroren tent in zijn stuffbag doen. Maar ook dat went dus. Je komt uiteindelijk in een 

patroon en het wordt normaal. Het patroon van de dag: 

- Wakker rond 5 uur (meestal van de kou) 

- Ontbijt: water koken, koffie en pap maken, de boel verorberen 

- Ondertussen spullen in hun foedralen doen, matje als laatste zodat je er nog even op kan zitten en geen 

koude billen krijgt 

- Spullen in de rugzak en voortas stoppen, en die buiten neerzetten 

- Tent in de stuffbag doen 

- Boel naar het toiletgebouw slepen, vingers laten ontdooien, laatste sanitaire stop, waterfles vullen, 

tassen op- en aandoen 

- Wegwezen 

- Lopen, lopen, lopen….. 

- Lopen, lopen, lopen….. 

- (Zonodig: boodschappen doen) 

- Op camping aankomen 

- Tent opzetten, spullen uitpakken, matje opblazen etc. 

- Douchen, daarna helaas dezelfde kleren weer aan…. 
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- Eten maken (of naar de pub…) 

- Tussen 7 en 8: tentje in en pitten 

En dat de volgende dag weer. Het voordeel van kamperen is dat je helemaal eigen baas bent. Ik heb elke keer op 

een camping gestaan, maar ik had alles bij me om ook te kunnen wildkamperen. Ik had genoeg eten bij me en 

een filter om van elk water 

drinkwater te maken. Wat me ook 

zou gebeuren, ik kon mezelf redden. 

Dat geeft een goed gevoel. 

Bovendien kun je als kampeerder 

lekker vroeg pad. Als je in een B&B 

zit, moet je weer wachten op het 

ontbijt, dat meestal niet voor 8 uur 

wordt geserveerd. Voordat je dan de 

deur uit bent, is het mooiste deel van 

de dag al voorbij. Omdat ik er altijd 

zo vroeg uit was, maakte ik elke dag 
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de dageraad mee. Het was niet altijd zonnig, maar vaak genoeg wel en het was prachtig om de zon te zien 

opkomen boven de berijpte velden. 

De campings kostten tussen de 5 en 10 pond. Eén keer was 5 pond het speciale tarief voor Pennine Way-lopers. 

Eén keer betaalde ik weliswaar 10 pond, maar was er geen douche. Op twee campings waren er douches met 

muntjes, op de andere campings was de 

warme douche gratis. In een paar gevallen 

was er een kampwinkeltje bij. De allerbeste 

en meest luxe camping kostte 8,20 pond 

(Bellingham). Alle campings hadden prima 

grasvelden voor tentjes, waar je je haringen 

gemakkelijk in kon duwen en meestal was 

er voldoende beschutting tegen de wind. 

De meest vreemde camping had ik in 

Alston. Gelegen achter een autosloperij en 

met een oude tunnel naar de wel heel erg 

verouderde faciliteiten…. 
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Eten en drinken 

Als je kampeert, is je ontbijt natuurlijk wel iets minder luxe dan in een B&B. Ik had voor 10 dagen ontbijt bij me: 

een mix van havermout, spelt en sojamelkpoeder, totaal 95 gram in aparte plastic zakjes. Dat is een flink ontbijt, 

dus qua voedingswaarde hoefde ik niet in te leveren. Bij het ontbijt nam ik ook altijd koffie om me even een 

kickstart te geven: twee espressostaafjes per keer. 

Verder had ik voor vijf dagen droogvoer voor het avondeten. Van de 12 dagen dat ik gekampeerd heb, maakte ik 

7 keer zelf mijn avondeten klaar en heb ik 5 keer in de pub gegeten. Ik kwam dus 2 avondmaaltijden en 2 

ontbijtjes te kort. Die heb ik onderweg bijgekocht (zij het iets minder voedzaam dan wat ik zelf had 

meegenomen). Van huis had ik verder zeer verantwoorde energierepen met een hoog eiwitgehalte voor 

overdag meegenomen, maar dat was natuurlijk maar voor een paar dagen genoeg. Ook die heb ik onderweg 

moeten bijkopen. In de dorpswinkeltjes was de keuze niet altijd reuze, maar een mix van haverkoeken, 

flapjacks, Marsen en Snickers was voldoende om te overleven. Soms heb je wat ik “klein lopersgeluk” noem. Als 

je aankomt op een camping waar verder in de wijde omgeving niets is, maar er is wel een klein kampwinkeltje 

met de hoogstnodige essentialia…. 
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Obstacle race 

De eerste dag heb ik veel minder kilometers afgelegd dan ik had gedacht, maar dat geldt eigenlijk voor alle 

dagen. Uiteindelijk is het hardlopen best beperkt gebleven en heb ik meer aan ChiWalking gedaan dan ik vooraf 

had bedacht. Maar een andere serieuze factor om rekening mee te houden als het gaat om het schatten van je 

snelheid, is de hoeveelheid obstakels die je moet nemen. En dan bedoel ik niet de natuurlijke obstakels, zoals 

rotsblokken, riviertjes en beekjes, geulen en moerassen, die er zeker ook zijn, maar de door mensenhanden 

gemaakte obstakels. Die obstakels zijn er omdat er een ongelofelijke hoeveelheid schapen rondloopt in dit 

gebied (en eigenlijk in heel Engeland, Schotland, Wales en Ierland). Wat ze met al die schapen moeten, is me 

een raadsel, maar er zijn er miljoenen (volgens de statistieken ruim 23 miljoen in de UK). Die schapen moeten 

allemaal op bepaalde plaatsen blijven en om te voorkomen dat ze ergens heen gaan waar ze niet moeten zijn, 

hebben de boeren hekken en andere obstakels geplaatst. Je hebt houten step stiles, stenen step stiles, 

klaphekjes, kissing gates, squeeze gates, houten ladder stiles, metalen ladder stiles, schuifhekken, houten 

tractorhekken, aluminium tractorhekken, en ik waarschijnlijk vergeet ik er nu een paar. De hekken hebben ook 

diverse soorten sluitingen: je moet een palletje optillen, of een stang omhoogtrekken, of een stang opzij 

trekken, of een haakje uit een oog halen (een grote haak, een kleine haak, een S-haak…), of een stang uit een 

gat trekken die met een veer is gespannen, of een touw of een ketting van een paal halen, en ook hier vergeet ik 

er vast een paar. 
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En je hebt de combinaties. Bijvoorbeeld een stenen step stile, gecombineerd met een squeeze gate en een klein 

klaphekje, en om het af te maken 1 tot 3 dwarse ijzeren stangen om overheen te stappen. Als je in een dal loopt 

met allemaal weilanden, kan het zijn dat je een poos lang om de 100 meter een hekje of stile (of combinatue 

daarvan) te slechten hebt. In de hoger gelegen gebieden zijn het er gelukkig minder en hoef je maar af en toe 

ergens over- of doorheen. In totaal kom je honderden van deze obstakels tegen. De moeilijkste vind ik zelf het 

grote houten tractorhek met als sluiting een stang die met een veel te strakke veer is gespannen. Zodra je de 

stang met twee handen hebt losgetrokken zakt zo’n hek vanuit zijn scharnieren naar beneden tot op de grond. 

Je moet het hek optillen om het open te kunnen draaien. En dan moet je het achter je weer sluiten door 

tegelijkertijd het hele hek op te tillen, de stang met twee handen uit alle macht opzij te trekken, het hek naar 

zijn oorspronkelijke positie terug te duwen, en op het juiste moment de stang los te laten, zodat deze in het gat 

kan schuiven. Dat is een serieuze upper body workout. Uiteindelijk kun je beter eerst even checken hoe strak de 

veer gespannen is en naar de scharnieren kijken of deze er nog een beetje stevig uitzien. Bij enige twijfel kun je 

er dan het beste gewoon overheen klimmen. Ik ben erg handig geworden in over hekken klimmen. 

Overigens zijn schapen hele makkelijke dieren. Als ze je zien aankomen, voegen de lammetjes zich bij hun 

moeder en gaan ze een stukje verderop staan. Dat is heel anders bij koeien. 
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Eén keer moet ik door een wei vol met koeien en kalfjes. Daar wordt uitgebreid voor gewaarschuwd, dus 

ik ben op mijn hoede. Ik zie dat er twee kalfjes vlakbij het pad liggen, dus ik begin ruim van tevoren met 

een omtrekkende beweging. Ik ga in de richting van een paar koeien die geen kalfjes bij zich hebben en 

denk dat dat een veilige optie is. Het is eigenlijk best onduidelijk bij wie welke kalfjes horen en wat blijkt: 

koeien moederen met z’n allen. Want opeens begint één koe te loeien en alle volwassen koeien gaan aan 

de wandel. Mijn kant op wel te verstaan. O jee, wat nu? Ik besluit om maar even stil te blijven staan en 

dat vinden ze goed. Zij stoppen ook. Ik praat tegen ze. Ik zeg dat ik alleen maar even naar de muur wil, 

om dan langs de muur naar de ladder stile te gaan, waarover ik dan zo snel mogelijk zal verdwijnen. 

Kennelijk vinden ze dat goed, want ik mag doorlopen naar de muur. Ondertussen probeer ik in te 

schatten hoe gemakkelijk ik eventueel over de muur zou kunnen klimmen, in geval van nood. Maar zover 

komt het niet. Ik ga stapje voor stapje naar de ladder stile, waar nog twee koeien staan. Ik praat maar 

weer tegen ze en loop door. Hups, er overheen. Ik ben nog nooit zo snel over een ladder stile gegaan. 

Daarna zakt mijn hartslag pas weer naar een normaal niveau…. 
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Het bos en de bomen 

De Pennine Way kent weinig bos. Hier en daar zie je wel een klein 

stukje gemengd bos of zelfs loofbos, maar dat is zeldzaam. Een 

grotere kans heb je om grote stukken aangeplant naaldbos te zien, 

met name in het noorden. Maar zelfs dat is betrekkelijk weinig. Dus 

als je van bos houdt, moet je niet op de Pennine Way zijn.  

De Pennine Way grossiert wel in eenzame bomen. Een enkele boom 

bij een muur of een huis, of gewoon naast het pad. Heel soms zijn 

het ook twee of drie bomen, maar meestal slechts één enkele boom. 

En dat is zo ontzettend fotogeniek! Omdat ik er vroeg in het seizoen 

was, waren de meeste bomen nog helemaal kaal en vormden zo een 

prachtig silhouet tegen de grijze, blauwe of roze lucht. Eén boom bij 

Greg’s Hut (een beroemde schuilhut op de flanken van Cross Fell, de 

hoogste heuvel van de Pennine Way). Eén boom bij Thirlwall Castle 

bij Hadrian’s Wall. Twee bomen bij Top Withins (het huis waarvan sommigen denken dat het een rol speelde in 

Wuthering Heights). Hieronder een serie eenzame en bijna eenzame bomen langs de Pennine Way. 
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Eikel! 

De Pennine Way is in principe bewegwijzerd. Met bordjes, pijltjes, en eikels (het symbool van de National Trails). 

Maar dat wil niet zeggen dat je hem zonder kaart of GPS kunt lopen. Want waar ze het ene stuk rijkelijk met 

eikeltjes strooien en je er op bijna iedere paal en ieder hek wel een vindt, kan op het volgende stuk iedere 

bewegwijzering ontbreken. Of je ziet de hele tijd pijlen en 

bordjes, behalve op dat ene cruciale moment dat je moet 

afslaan of dat je moet kiezen tussen twee paden na een 

splitsing. Zomaar het meest belopen pad volgen is niet 

altijd verstandig. Geloof me, ik heb het gedaan en heb op 

mijn schreden moeten terugkeren. 

Met name de weilanden zijn lastig. Je klimt een stile over 

en voor je ligt een grote groene weide. Geen pad of spoor 

te bekennen. Je speurt de overkant af op zoek naar een 

hekje, paal of ander herkenningspunt. Je vindt er een of 

niet. Je gaat op goed geluk naar de overkant. Moet je nu 

iets meer naar rechts, of juist iets meer naar links? Ah, 



 47 

daar heb je iets. Nee, dat is niet het goede hek. Oh daar! Ja hoor, daar moet ik zijn. Volgende stile of hek, 

volgende weiland, zelfde verhaal.  

Andere lastige stukken zijn sommige grote “moors”. Het blijkt dat daar toch vaak verschillende paden en sporen 

lopen, en voor je het weet, zit je op het verkeerde spoor. Je bent lekker aan het lopen, je gedachten zijn 

afgedwaald, tot je op gegeven moment denkt: gaat dit 

wel goed? Er zijn vaak helemaal geen herkenningspunten 

in dit amorfe landschap. Dus pak je de GPS erbij en zie je 

dat je een heel stuk verwijderd bent van de route. Moet 

je terug of kun je doorsteken? Hoe diep is de nattigheid? 

Als de kaart geen moerassen aangeeft, kun je wel 

doorsteken. Staan er moerassen aangegeven, dan kun je 

het beter niet doen. 

Al met al ben ik best een aantal keren verkeerd gelopen. 

Soms leverde dat kilometers extra op (die twee keer op 

de eerste dag), maar meestal ging het om een klein 

beetje om- of teruglopen. Op de laatste dag zat ik om 
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onverklaarbare redenen twee keer aan de verkeerde kant van de afrastering. Nou ja, dan moet je er gewoon 

even overheen. 

Ik zou iedereen aanraden om in ieder geval een kaart en kompas mee te nemen en als het kan ook iets met een 

GPS. Dat kan een aparte GPS zijn of een goede app op je telefoon. Ik had de route gedownload in MyTrails. 

Alleen bleken de bijbehorende kaarten niet beschikbaar, terwijl ik toch dacht dat ik ze voor offline gebruik had 

gedownload. Maar een GPS doet het altijd, ook als je geen netwerk hebt, en zo kon ik wel zien waar ik me ten 

opzichte van de route bevond. Een andere handige app is OS Locate, waarmee je je Ordnance Survey-

coördinaten kunt vaststellen, die je dan vervolgens op je kaart terug kunt vinden. Verder is het vooral een zaak 

van gefocust blijven, maar juist in dit landschap is het zo makkelijk om afgedwaald te raken, letterlijk en 

figuurlijk. 

Overigens had ik de drie Harvey-kaarten van de Pennine Way gekocht en alle afzonderlijke kaartstukken 

uitgeknipt, genummerd en van aantekeningen voorzien. Dus ik had geen grote kaarten die ik in de vliegende 

wind moest proberen te lezen, maar kleine handzame stukken. Ik stopte elke dag het stuk of de stukken die ik 

die dag nodig had in mijn voortas. En elke keer als ik van een kaartstuk was afgelopen, gooide ik dat weg in de 

eerstvolgende afvalbak (vaak pas op de camping). Scheelt ook weer gewicht. 
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Soms zit het mee, soms zit het tegen 

Op zo’n tocht als dit kan het natuurlijk nooit alleen maar mee zitten. De eerste dag, die ik eerder beschreef, is 

daar een typisch voorbeeld van. Verschillende dingen gingen helemaal niet zoals ik had verwacht of zoals ik zou 

willen. Het is dan heel makkelijk om te gaan twijfelen aan jezelf, of je af te vragen waar je mee bezig bent. En 

dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Maar uiteindelijk zijn de dingen zoals ze zijn en moet je het accepteren zoals 

het is. Je moet het achter je laten en verder gaan alsof je weer helemaal fris van start gaat. Dat lukte me de ene 

keer natuurlijk makkelijker dan de andere keer. 

Een heel duidelijk moeilijk moment had ik toen ik in Lothersdale op de camping wilde en die camping niet meer 

bleek te bestaan. De volgende camping was ruim 7 kilometer verder (het bleken er zelfs nog een paar meer te 

zijn…). Nu denk je: wat is nu 7 kilometer? Maar het was wel weer zo’n steile, hoge en ruige heuvelrug over. Die 

afstand zou zomaar 2 uur lopen kunnen betekenen. En ik was op dat moment al best moe. Wat me er 

uiteindelijk overheen heeft geholpen, was dat het een heel mooi stuk bleek te zijn, over een hoge moor met een 

echte top, met prachtig uitzicht in een heerlijk zonnetje. Ja, dan kun je toch niet anders dan dankbaar en 

gelukkig zijn dat je daar loopt. 
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Op de 9e dag ging het al helemaal niet goed. Ik had slecht geslapen, voelde me moe en ik kon ’s morgens 

meteen al de route niet vinden. Ik liep de verkeerde kant op, interpreteerde alle bordjes verkeerd, dacht dat de 

kaart niet klopte (de kaart klopt uiteraard altijd wel) en het duurde veel te lang voordat ik eindelijk goed en wel 

op weg was. Ook later die dag liep ik constant verkeerd. Uiteindelijk kwam ik die middag op Hadrian’s Wall en 

daar kun je natuurlijk niet verkeerd lopen. Mijn plan was om voorbij Hadrian’s Wall, in de buurt van Wark Forest 

te gaan wildkamperen. Daarna zou ik nog twee etappes hebben tot aan Kirk Yetholm. Omdat ik veel tijd was 

kwijtgeraakt in het eerste stuk van die dag, vond ik dat ik die tijd moest goedmaken op Hadrian’s Wall. Maar die 

gaat constant op en neer, via steile rotsige paadjes die je niet snel kunt lopen, afgewisseld met hekjes en stiles. 

Het schoot helemaal niet op en in plaats van ervan te genieten, werd ik steeds chagrijniger. Tot ik mezelf tot de 

orde riep. Dit kon niet zo. Daarvoor was ik niet helemaal bij Hadrian’s Wall terecht gekomen. Een bijzondere 

historische plek met prachtige uitzichten, daar moet je niet als een gek overheen willen. Ik besloot om op de 

eerstvolgende camping te gaan en eerst eens te gaan uitrusten. Het betekende wel dat mijn schema in de war 

zou lopen. Ik moest twee lange etappes veranderen in één middelmatig lange en twee korte etappes. De laatste 

lange etappe zou hetzelfde blijven. Toen ik het eenmaal geaccepteerd had, was ik erg blij met de beslissing. Het 

gaf me meteen rust. En de volgende ochtend was ik nog blijer, want het was een prachtige morgen. Frisse vorst 

op de weiden, een opkomende zon, fantastische uitzichten en geen mens te bekennen op Hadrian’s Wall, terwijl 

het een zaterdag was. Maar alle toeristen en dagjesmensen lagen nog op één oor. Pas bij mijn afslag van de Wall 
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(in de richting van de wei met koeien, maar dat wist ik toen nog niet) zag ik een andere wandelaar. Een andere 

vroege vogel op zoek naar rust en ruimte. Een zielsverwant. 

Dus wat op het ene moment een teleurstelling is, kan het volgende moment juist een zegen zijn. Zo was het ook 

met de camping in Bellingham. 

Er zijn twee campings in Bellingham en ik heb ze allebei aangetekend op mijn kaart. Ik twijfel onderweg 

welke ik zal nemen. De ene is zo’n anderhalve kilometer voor het plaatsje, de andere zit in het centrum. 

Ik heb de neiging om op de eerste te gaan, maar hak de knoop door in het voordeel van de andere 

camping op het moment dat ik van die camping een bordje zie met bewegwijzering. Een soort reclame: 

wij zitten heerlijk midden in het centrum. Ik loop daarom de eerste camping voorbij en ga naar de 

tweede camping. Ik kom aan: Camping Closed. Krijg nou een sik. Maar ze hebben ook een bunkhouse, 

dus bedenk ik dat ik dat dan maar ga doen. Beter dan teruglopen naar die andere camping. Maar helaas: 

the bunkhouse is fully booked. Pfffrrrt. Er zit niks anders op: terug naar die andere camping. Maar ik 

besluit wel om eerst even boodschappen te doen bij de COOP in het dorp. Lekkere dingetjes, zoals fruit, 

een flesje bier en chips. En voor twee dagen eten en reepjes. Als ik terug ben bij de eerste camping en me 

heb ingeschreven, blijkt dat dit de meest luxe camping is die je je kunt voorstellen. Met een algemene, 

verwarmde ruimte, met stopcontacten. Daar kan ik dus weer even mijn telefoon opladen, onder het 
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genot van een bakje druiven. Er zit een man op een laptop te werken. Heerlijk rustig. Ik ben weer 

helemaal blij. Er is ook een keuken, waar je je maaltijd kunt klaarmaken, maar ik besluit om dat toch 

maar gewoon bij mijn tentje in het zonnetje te doen. 

Ook zijn er natuurlijk wat praktische problemen om op te lossen. Op zich had ik alles uitgetest, maar na verloop 

van tijd blijken dingen soms toch anders te zijn dan je denkt. Bijvoorbeeld de banden van mijn rugzakje. Ik had 

er in Nederland mee gelopen en daar wat pijnlijke schouders aan overgehouden, maar ik dacht dat dat een 

kwestie van wennen was. Ik had er voor de zekerheid wel wat polstering op genaaid. Maar helaas was dat niet 

voldoende en wennen deed het ook niet. Sterker nog: het werd steeds erger. Tot het zo’n pijn deed, dat ik dacht 

dat ik op die manier Schotland nooit zou halen. De banden sneden echt in mijn schouders, waar agressieve rode 

strepen ontstonden met blauwe plekken eromheen. Ik moest iets van extra polstering hebben, maar wat? Ik 

kreeg een lumineus idee in een van de dorpswinkels waar ik kwam. Ik kocht een paar dikke winterhandschoenen 

en die stopte ik onder de banden. Dat werkte perfect! Er viel letterlijk een last van mijn schouders…. 

Een ander probleem dat zich voordeed was dat een van mijn waterdichte sokken na een aantal dagen stuk ging. 

Bovenop de grote teen, waar de sok tegen de binnenkant van de schoen komt, ontstond een gaatje. En daar 

stroomde water door naar binnen. Vanaf dat moment had ik dus een constant natte rechtervoorvoet. Ik heb het 

gaatje dichtgenaaid (uiteraard ga ik niet zonder naald en draad van huis), wat wel enigszins hielp, maar het bleef 
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toch lekken. Ik kon dit niet verder oplossen en moest ermee leven. Maar voor een volgend tripje is het wel iets 

om een oplossing voor te bedenken. 

Tot de kleinere teleurstellingen 

horen de mistdagen. Vooral als 

je heel lang achter elkaar een 

berg opklimt en je hebt dan 

helemaal geen uitzicht, zoals 

op Great Shunner Fell, is dat 

jammer. Aan de andere kant 

hoort het ook bij het gebied. 

Mist is hier een veel 

voorkomend verschijnsel. Dus 

ook daar maak ik foto’s van, 

ook al zie je niks… 
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De highlights 

De Pennine Way is een prachtige route. Maar je moet het zien als een parelsnoer, met soms wel wat stukjes kale 

draad en dan weer een paar prachtige parels. Mijn parels van de Pennine Way zijn: 

- De etappe van Thornton-in-Craven naar Horton-in-Ribblesdale. Alhoewel dit een zondag was, en dus 

tamelijk druk met mensen, vond ik dit een van de mooiste dagen. Het eerste deel door grazige weiden 

langs de rivier (met veel lekkere afdalingen die ik kon hardlopen), het tweede deel langs Malham Cove en 

Malham Tarn, en het derde deel over Pen-y Ghent. Het was een prachtige dag, de enige met wat minder 

wind, en vooral Pen-y-Ghent is een heel bijzondere berg. 

- De etappe van Middleton-in-Teesdale naar Dufton. Die ochtend begon prachtig bevroren met mooi 

ochtendlicht. Later trok het dicht en bij de beroemde watervallen in de Tees had ik helaas geen zon. Even 

goed zijn het mooie watervallen. Maar het hoogtepunt van die dag was High Cup Nick. Een grote vallei die 

plotseling voor je opdoemt, waarover je een enorm ver uitzicht hebt en je zelfs de bergen van de Lake 

District kunt zien. 

- Het eerste deel van de etappe van Dufton naar Alston, met onder andere Cross Fell. Dit is het hoogste 

punt van de route. Cross Fell is berucht vanwege de weersomstandigheden die daar kunnen optreden, 
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maar ik trof het met een hele zonnige dag. Mooie uitzichten en de laatste stukjes sneeuw hier en daar op 

de flanken.  

- Het tweede stuk van Hadrian’s Wall. Ook dit was een prachtige ochtend en de uitzichten zijn subliem. Niet 

makkelijk te belopen, maar wel bijzonder. 

- De laatste etappe door de Cheviots. Daar had ik erg naar uitgekeken. Het zijn zulke mooie heuvels. Dit 

gebergte is vulkanisch en anders van vorm dan de bergen die je tot dan toe hebt gezien. Ze zijn wel net zo 

kaal, maar de kleuren van de vegetatie en het licht zijn ook anders. Hoewel die dag begon met mist, trok 

het precies op tijd open om in de Cheviots prachtige vergezichten te hebben. Helaas waaide het zo hard, 

dat het lastig was om foto’s te maken. Ik kon haast niet stil blijven staan en was bang dat mijn telefoon uit 

mijn handen zou waaien (en stuk vallen!!). Maar ik heb er toch een paar kunnen maken. 

Tussendoor waren er genoeg mooie stukken om van de hele route te genieten: uitgestrekte moors, hoge 

heuvelruggen met constant mooie uitzichten, leuke riviertjes, eenzame bomen, stuwmeren en wat niet al. 

Vooral als ik weer op zo’n hooggelegen vlakte liep, kwam er als vanzelf een glimlach om mijn mond. Ik zou op 

dat moment nergens anders willen zijn. 
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Fysiek, mentaal en looptechnisch 

Het is erg fijn dat ik fysiek geen problemen van betekenis heb gehad. Na de eerste dag had ik wat spierpijn van 

het vele klimmen en dalen, maar dat ging uiteraard ook weer over. Ik heb tijdelijk wat pijn gehad aan mijn 

schouders door de schouderbanden van mijn rugzakje, maar dat heb ik kunnen oplossen. Na verloop van tijd 

raakten mijn vingers enigszins gehavend door het inpakken van de bevroren tent: gevoelloze vingers haal je 

makkelijk open. Dit hinderde me niet echt. En na de laatste dag bleek ’s avonds dat zich in mijn linkerenkel wat 

vocht had opgehoopt: ik heb misschien toch wat gezwikt op de rotsige paden. Dat is vanzelf weer 

weggetrokken. Het belangrijkste is: ik ben niet één keer gevallen en heb geen andere ongelukjes gehad. Ik ben 

helemaal heel gebleven. 

Ook mentaal ben ik niet stukgegaan. Ik had het de eerste dag moeilijk, maar ik heb me er dapper doorheen 

geslagen. Alle problemen die ik tegenkwam heb ik, voor zover mogelijk, opgelost. Als het niet op te lossen was, 

heb ik het geaccepteerd. Het was trouwens sowieso een grote les in accepteren wat is. Als je kilometerslang in 

de dichte mist met een harde tegenwind over een track loopt, die ook nog eens vol ligt met stenen, zodat je 

helemaal niet opschiet en het allemaal uren lijkt te duren (wat ook zo is), dan doet dat wel iets met je. Het is 

goed dat dit soort dingen ook onderdeel uitmaakten van deze reis. Het maakt het tot een mooi geheel. 
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Ik heb heel veel gehad aan mijn looptechniek. Ondanks dat het zwaar was en ik onvoldoende getraind had, 

heeft mijn geopereerde knie geen enkel probleem opgeleverd.  Ook mijn haglundse exostose hield zich volledig 

koest. Ik probeerde de hele tijd mijn voeten goed bij me te houden en mijn enkels te ontspannen. Na de eerste 

dag was het vooral mijn rechterbovenbeen dat te zwaar belast was. Het bleek dat ik alles wat kracht kost met 

mijn rechterbeen deed. Kennelijk ontzag ik onbewust mijn linkerbeen (dat van mijn geopereerde knie). Toen ik 

dat in de gaten had, ben ik bewust veel meer met mijn linkerbeen gaan doen. Zo kon dat sterker worden, terwijl 

het andere been kon herstellen. Aan het eind van de trip was alles weer mooi in balans. Het is aan ChiRunning 

en ChiWalking te danken dat ik daar zo bewust mee kan omgaan en dat ik überhaupt zo’n tocht kan lopen. 

Aan alle mooie dingen komt een eind 

Het laatste deel van de route loopt door de Cheviots, een prachtig gebergte op de grens van Engeland en 

Schotland. Ik heb erg uitgekeken naar deze etappe, want ik vind ze prachtig. En alsof het zo moet zijn: 

precies op tijd trekt de mist op om de Cheviots in hun volle glorie te tonen. Wel waait het verschrikkelijk 

hard. Ik heb soms moeite om op de been te blijven en waai regelmatig van het pad af. Maar dat mag de 

pret niet drukken. Ik doe mijn best om toch af en toe een foto te maken. Ik ben vroeg op pad gegaan en 

de etappe is ongeveer 45 kilometer lang. De middag begint al te vorderen als ik een donkere lucht aan 

zie komen. Ik wil die lucht wel voor blijven en zorgen dat ik de laatste heuvel, The Schil, over ben als het 
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slechte weer eventueel losbarst. Ik houd er dus een goed tempo in. Maar twee dingen blijken niet te 

kloppen: er komt geen slecht weer (de donkere wolken lossen gewoon op) en The Schil is niet de laatste 

heuvel. Na The Schil kom ik namelijk voor een keuze te staan: de High Route naar Kirk Yetholm of de 

Alternative Low Route. “Nou Marion, dit kun je thuis niet meer doen, dus kies nu maar de High Route”. 

Zo gezegd, zo gedaan en dat heb ik geweten. De wind steekt weer “in full force” op en er komen nog een 

paar flinke bulten aan. Het is zo steil dat ik aan mijn stokken hang om me omhoog te trekken. Maar ik 

red het en zo komt Kirk Yetholm steeds dichterbij. Het voelt echt vreemd aan dat ik nu het einde nader. 

Dat het zometeen afgelopen is. Ik loop het dorp in en zie de Village Green. Daar aan de andere kant is 

het Border Hotel, het officiële eindpunt van de route. Ik sta voor de deur en zie een klein bordje aan de 

linkerkant. Precies op ooghoogte. Daar zal ik ooit iets over vertellen, maar nu niet. Ik ga naar binnen en 

loop naar de bar. “Heb je de Pennine Way gelopen?”, vraagt het meisje achter de bar. “Ja”, zeg ik 

opgetogen. Ze tapt een biertje voor me: ”Alsjeblieft. En hier is het Pennine Way-boek waar je iets in mag 

schrijven en wil je ook een certificaat?”. Tuurlijk. Dat biertje is een idee van Alfred Wainwright, dé 

wandelgoeroe van Engeland. Hij heeft destijds de Pennine Way gelopen om er een gids over te schrijven 

en vond het zo verschrikkelijk dat hij vond dat iedereen die deze route in één keer achter elkaar liep een 

biertje verdiend had. Op zijn kosten. Het heeft hem tijdens zijn leven 15 000 pond gekost. Inmiddels is hij 

niet meer, maar het Border Hotel geeft nog steeds gratis biertjes weg aan degenen die de Pennine Way 

in één keer lopen. 
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Er zitten wat mensen in de bar die vragen wanneer ik begonnen ben. Ze rekenen uit hoeveel dagen dat is 

en vinden dat ik het wel erg snel gedaan heb. Ze vragen waar ik vandaan kom en of ik dit soort dingen 

vaker gedaan heb. Ze vinden dat ik best trots mag zijn op mezelf. En dat ben ik ook. En ik ben blij. Dat ik 

het heb gered, dat ik tegenslagen heb overwonnen, dat ik zoveel heb mogen genieten, dat ik het kon 

doen en dat ik helemaal heel ben gebleven. Het oude lijf heeft me niet in de steek gelaten. 

Ik heb een kamer geboekt, dus na mijn biertje ga ik daar naartoe. Een bed met een dikke matras, een 

dekbed, kussens. Een douche en een bad. Koffie en thee met koekjes op de kamer. Verwarming. Wat een 

luxe! Daar ga ik maar eens extra van genieten. Ans heeft een doosje met schone kleren naar het hotel 

opgestuurd, dus ik kan na het douchen eindelijk iets aan dat fris ruikt. Heerlijk! 

Ik hang mijn tent te drogen in de badkamer. Die was ’s morgens in bevroren toestand in zijn stuffbag 

gegaan, dus nu drijfnat. Daarna ga ik beneden lekker eten, met nog een biertje erbij, en vervolgens kruip 

ik in mijn weelderig zachte bed. Ik slaap al snel als een roos. 

’s Morgens haal ik in de keuken de sandwiches op die ze voor me hebben gemaakt, want ik moet om 

8:15 uur de bus hebben die naar Kelso gaat. Vandaar gaat er namelijk een snelbus rechtstreeks naar 

Newcastle. Daar moet ik even een paar uurtjes zoetbrengen (wat ik in het winkelcentrum doe, want ik 

heb opeens geen zin meer in kou) en dan op de shuttlebus naar de boot. En zo vaar ik op 
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woensdagochtend de haven van IJmuiden binnen, waar ik Ans en onze deelhond Eira al zie staan op de 

kade. Weer thuis en dat is ook erg fijn. There is no place like home. 

 

Nawoord 

Van tevoren had ik niet kunnen voorspellen wat deze reis me zou brengen. Ik voelde sterk de behoefte om dit te 

doen, alleen, in een tentje en met een grote kans op minder prettige weersomstandigheden. Ik was op zoek naar 

iets wat me “back to basic” zou brengen. Ik had een paar dagen nodig om het vertrouwen te krijgen, maar ik 

weet nu dat ik dit kan. Dat geeft een heel goed gevoel en opent ook nog eens nieuwe perspectieven. 

Daarbij heb je tijdens zo’n reis in je eentje veel tijd om dingen op een rijtje te zetten, om je leven te overzien. Het 

wordt heel erg duidelijk wat belangrijk is en wat niet. Je denkt veel aan de mensen waarvan je houdt, juist omdat 

ze op dat moment zo ver weg zijn. Het geeft je de gelegenheid om dingen te verwerken. Als je terugkomt, is je 

perspectief weer helder, je bent als het ware gereset. Althans, zo werkte het voor mij. Of dit voor iedereen leuk 

is om te doen, weet ik niet, maar ik zou zeggen: probeer het eens! Voor mezelf sprekend: ik ga dit zeker weer 

doen.  
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BIJLAGE 1 Kleding en materialen 

Voor degenen die geïnteresseerd zijn, bespreek ik hier kleding en materialen die ik heb gebruikt. 

Kleding 

- Ik had voor het bovenlijf naast een sport-bh vijf lagen mee: Craft Extreme thermoshirt met lange mouwen, 

lang vallend Lululemon shirt met korte mouwen, nog een Rogelli shirt met lange mouwen, een RAB 

primaloft jackje en een OMM eVent regenjack. 

- Voor het onderlijf had ik een Craft boxer, een Craft Extreme lange thermobroek, een Outdoor Research 

winddichte broek en een Inov8 waterdichte racepant. 

- Ik had een Montane primaloft muts en Montane primaloft/merino handschoentjes mee. Daarbij had ik hele 

handige Top Bags: waterdichte dunne wanten voor als het regent, maar ook fijn als het erg hard waait. En 

ik had nog een buff bij me (van de LangsteNachtLoop). 

- Voor de voeten had ik Injinji merino teensokken en daaroverheen Sealskinz waterdichte sokken. Voor de 

nacht had ik een extra paar gewone Hema-sokken bij me. Mijn schoenen waren Vivobarefoot Primus Trail 

SG. 
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Sommige dingen spreken voor zich: Craft ondergoed en Injinji sokken zijn altijd goed. De volgende dingen zijn 

opmerkelijk: 

- Het RAB primaloft jackje is ideaal. Het is licht, isoleert goed, en het kan tegen nat worden. Het droogt 

supersnel. 

- Het OMM eVent regenjack is ook ideaal. Het is superlicht, waterdicht en zit lekker. De ritsen van de 

zijzakken gaan andersom open en dicht, waardoor er geen water in loopt als je ze opendoet. Ik vind dat een 

slimme oplossing! 

- De Montane muts en handschoentjes zijn perfect. Handschoentjes worden natuurlijk weleens nat, maar 

zelfs dan blijven ze warm aanvoelen. De muts valt lekker over de oren en is heel licht. 

- De Top Bags zijn top! Ik had niet zonder gewild. Ze zijn heel licht en dus makkelijk mee te nemen. Ze 

beschermen prima tegen regen en kou. 

- De waterdichte sokken van Sealskinz blijken door te slijten door aan de bovenkant van het teengedeelte. 

Verder doen ze hun werk erg goed. Als ik de slijtage de volgende keer kan voorkomen, is het een prima 

oplossing. 

- De Vivobarefoot-schoenen zijn perfect. Ze passen goed, zijn lekker breed aan de voorkant, soepel met een 

heel goed barefoot-gevoel. Veel meer dan Inov8-schoenen. Ze zitten als pantoffels. Wel is het zo dat je er 

met een hoge wreef niet zomaar in komt. Ik heb vooraf het biesje verwijderd van de bovenkant van de 
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wreef, zodat er wat meer rek mogelijk was. Dan kom ik er wel in, alhoewel het nog steeds een beetje 

sjorren is. Maar ze zijn verder zo perfect, dat ik dat voor lief neem. 

- De Outdoor Research broek is ook een hele goede keuze geweest. Hij sluit vrij nauw om de kuiten, zodat je 

nergens achter blijft haken, de knieën zijn voorgevormd en de bovenkant is ruim, met twee ruime 

steekzakken met ritsjes en een handig trekkoordje tegen het afzakken. Hij geeft heel veel bewegingsruimte, 

is licht van gewicht en beschermt goed tegen de wind. 

Het grootste deel van de tijd had ik alle vijf lagen voor het bovenlichaam aan, de thermobroek en de winddichte 

broek over de benen, plus handschoenen (soms ook de Top Bags), buff en muts (meestal ook de capuchon). De 

regenbroek zat meestal in mijn voortas (die bespreek ik hieronder). 

Materialen 

Ik heb bij het kiezen van materialen heel erg op het gewicht gelet. Daarmee lever je altijd wat comfort in. 

Uiteindelijk moet je hierin een afweging maken, want soms is iets van comfort nodig om het vol te kunnen 

houden. 

- Six Moons Designs Lunar Solo tent. Ik ben heel blij met dit tentje. Het is erg licht (655 gram) en snel op te 

zetten. Het heeft een behoorlijke binnenruimte, zodat je al je spullen in de tent kunt hebben ‘nachts. En 
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ook niet onbelangrijk: het heeft een echte voortent/luifel, waaronder je goed kunt koken. Je kunt een 

wandelstok gebruiken als tentstok, zodat je geen extra gewicht hoeft mee te nemen. Het is natuurlijk wel 

een enkeldaks tentje, dus je krijgt condens aan de binnenkant. Dat is nu eenmaal zo en moet je voor lief 

nemen. Je kunt de tent wat hoger opzetten, zodat er meer luchtverplaatsing is en er minder condens 

ontstaat, maar als het hard waait (en dat deed het eigenlijk aldoor), kun je hem beter wat dichter aan de 

grond opzetten, zodat de wind er niet onder kan slaan. Het tentje, dat je bijna altijd nat moet inpakken, 

droogt supersnel, zowel als je hem even in de wind laat wapperen, als na het opzetten. Dit tentje gaat de 

volgende keer zeker weer mee. 

- OMM 1.6 slaapzak (432 gram). Deze is ook erg licht, maar niet heel erg warm. Het grote voordeel is dat hij 

met Primaloft is gevuld. Dit is een licht en op zich goed isolerend materiaal, dat blijft presteren als het nat 

wordt. En nat wordt het altijd een beetje in een enkeldaks tentje. Maar ook deze slaapzak droogt supersnel 

als je hem even laat wapperen of uitlegt in je tent. 

- Thermarest NeoAir Xlite (210 gram). Dit is een halflang matje, dat erg goed isoleert. Ik heb het nooit een 

probleem gevonden dat mijn voeten er niet op lagen. Met drie paar sokken bleven mijn voeten altijd warm. 

Het is wel lastig dat het matje op het gladde grondzeil van de tent steeds verschuift. Dit ligt natuurlijk net 

zo goed aan de tent als aan het matje. Maar als dan ook nog eens de slaapzak telkens van het matje af 

schuift, wordt het wel een worsteling. Al die gladde materialen bij elkaar zijn gewoon een beetje 

problematisch. Als oplossing heb ik het matje ín mijn slaapzak geschoven, om er vervolgens zelf bij te 
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kruipen. Slaapzak en matje blijven zo bij elkaar, maar het is wel een beetje krapjes. Het bleek de beste 

oplossing te zijn op dit moment. Hier wil ik nog wel even zoeken naar andere oplossingen voor een 

volgende keer. 

- Ik kookte op een Esbit vouwpitje van 12 gram. Het is zo klein dat je moet oppassen dat je het niet 

kwijtraakt. Je legt daar een Esbit-blokje in (15 gram per stuk), waar je 600-700 cl water makkelijk mee aan 

de kook krijgt. Dat is meestal ruim voldoende voor je eten en iets warms te drinken. Als je zowel ’s morgens 

als ’s avonds iets warms klaarmaakt (wat ik deed) heb je 2 blokjes per dag nodig. Dat is wel wat gewicht, 

maar dat neemt af naarmate je reis vordert. Als je een langere reis doet, moet je onderweg bijkopen (wat 

erg lastig is) of ze naar een bepaald punt laten opsturen. Ik was heel tevreden over het kookgemak van dit 

Esbit-systeem. 

- Ik had ook een Sawyer waterfilter bij me (73 gram), zodat ik niet zoveel water hoefde te dragen. Er is daar 

uiteindelijk altijd water te vinden, dus een filter geeft je een grote vrijheid. In de praktijk heb ik hem deze 

keer niet nodig gehad, maar het feit dat ik hem bij me had, gaf me wel een prettig gevoel. 

- Ik had Green Hermit handdoek van 24 gram bij me. Die is piepklein, maar doet zijn werk goed. Je droogt 

een stuk af, wringt het handdoekje uit, en droogt weer een stuk af, enzovoorts. Natuurlijk is een grote, 

dikke badstoffen handdoek comfortabeler, maar het viel mij erg mee qua ongemak. Als zeep had ik 

Wilderniss zeepblaadjes mee. Werkt prima. 
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- Mijn rugzak was de Terra Nova Laser Elite Pack van 20 liter (205 gram). Die beviel dus niet zo goed. Ik had 

er vooraf met huisvlijt al een en ander aan gedaan. Bijvoorbeeld klittenband aan de uiteinden van de 

schouderbanden, zodat deze niet losser konden gaan zitten onder het lopen. En nieuwe, stevige bandjes op 

de schouderbanden, waar je iets aan kunt haken. En ik had al wat extra polstering op de schouderbanden 

genaaid na mijn testloop naar Callantsoog. Maar onderweg bleken de schouderbanden alsnog zodanig in 

mijn schouders te snijden, dat het niet meer vol te houden was. Hier had ik dus te veel comfort ingeleverd 

voor de winst in gewicht. Deze gaat de volgende keer niet meer mee. 

- Superlichte Exped en Sea-to-Summit drybags (resp. 50 en 19 gram). Ik had een grote voor in de rugzak en 

een kleine voor in de voortas. Vooral die eerste was van groot belang, omdat je elke dag je natte tent 

bovenop je andere spullen stopt. Die andere spullen blijven perfect droog in de drybag, ook al komt er een 

druipende tent bovenop. 

- OMM Chestpod (98 gram). Die gaat de volgende keer zeker weer mee. Wat een gemak om zo’n extra tas 

aan de voorkant te hebben! Ik had daar alles inzitten wat ik onderweg nodig kon hebben, zodat ik niet elke 

keer de rugzak af hoefde te doen: overhandschoenen, regenbroek, eventueel muts, buff en gewone 

handschoenen als ik die niet aan had (wat niet zo heel vaak voorkwam), repen, geld, kompas, telefoon. 

Bovendien heeft hij een handig achtervak waar de kaart in kan. Zo heb je hem altijd bij de hand en stop je 

hem ook makkelijk weer weg. 
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BIJLAGE 2 Etappes 

1. 4 april:   Edale – Crowden 

2. 5 april:   Crowden – Jack Bridge 

3. 6 april:   Jack Bridge – Thornton-in-Craven 

4. 7 april:   Thornton-in-Craven – Horton-in-Ribblesdale 

5. 8 april:   Horton-in-Ribblesdale – Keld 

6. 9 april:   Keld – Middleton-in-Teesdale 

7. 10 april:   Middleton-in-Teesdale – Dufton 

8. 11 april:   Dufton – Alston 

9. 12 april:   Alston – Shield on the Wall 

10. 13 april:   Shield on the Wall – Bellingham 

11. 14 april:   Bellingham – Cottonshopeburnfoot 

12. 15 april:   Cottonshopeburnfoot – Kirk Yetholm 
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BIJLAGE 3 Wie is Marion? 

Van oorsprong ben ik socioloog (ooit gepromoveerd op school- en 

beroepsloopbanen van Nederlandse jongeren), maar tegenwoordig ben ik meer een 

sporter en buitenmens. Ik geef sinds 2006 les in ChiRunning en ChiWalking en ben 

daarnaast runningtherapeut, Energy Control Coach en Oxygen Advantage-

instructeur. Ik heb de boeken ChiRunning, ChiWalking en ChiMarathon van Danny 

en Katherine Dreyer in het Nederlands vertaald. Ik schreef zelf als aanvulling daarop 

De Kracht van ChiRunning speciaal voor de Nederlandse lezers. Ook heb ik het boek 

Oxygen Advantage samen met de auteur Patrick McKeown herschreven tot het 

Nederlandse Zuurstofwinst. Goed bewegen en goed ademen vormen de rode draad van mijn huidige 

professionele én persoonlijke leven. Mijn motto: als je het goed doet, kun je meer dan je denkt. 

Meer info en contact: www.loopblessurevrij.nl  -  chicoaching@loopblessurevrij.nl 

 

http://www.loopblessurevrij.nl/
mailto:chicoaching@loopblessurevrij.nl

