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Al maanden hebben we het over de Spaghetti Tour. De tour 
langs bergtoppen op de Zwitsers-Italiaanse grens lonkt. 
Het idee komt van Maarten. Hij is in opleiding tot IML, 

International Mountain Leader, en zijn bergervaring begon al  
als kleine jongen. De Spaghetti Tour heeft hij al eens gedaan, 
met twee bergvrienden onder leiding van een gids. Nu gaan we 
met z’n tweeën. Een vijfdaagse tocht langs vierduizenders, met 
overnachting, eten en drinken aan de Italiaanse kant. Vandaar de 
naam Spaghetti Tour. Een buitenkans om de lijst met vierduizenders 
te verlengen. De tour omvat oorspronkelijk tien vierduizenders; 
wij hopen er de Dufourspitze en Nordend aan vast te plakken. 
Dat vraagt vijf dagen goed weer: stabiel, geen storm of vroeg 
onweer. Dat lijkt het te zijn! We pakken de rugzakken in en rijden 
via de Simplonpas naar Randa.

Naar de Breithorn
Na de shuttle naar Zermatt stappen we in de lift naar Klein 
Matterhorn. Boven gaat de gordel om, de stijgijzers onder,  
wij aan het touw en de helm op. Het eerste stukje over de piste 
voelt wat gek aan: we ontwijken Japanners die achter een ski-
leraar aan skiën. Na het bordje ‘Achtung: Gletscher mit Spalten’ 
zien we geen skiërs meer. Eerst gaan we over een stuk vals plat, 
daarna zigzaggend naar de top van de Breithorn (4164 meter). Het 
spoor is niet te missen en geregeld passeren we een afdalende 
touwgroep. Op de top kunnen we even genieten en dan gaat het 
weer bergaf. Beneden vervolgen we de tocht naar het eindpunt 
van vandaag, Rifugio Guide d’Ayas. Op een windstil stuk in de 
volle zon is het warm! We lopen over de gletsjer, soms omhoog, 
wat best pittig is door de zachte sneeuw, en dan weer omlaag. 
Na een steiler stuk over ijs naar beneden rest ons alleen nog een 
laatste stuk naar de hut. ’s Avonds eten we de gevriesdroogde 
nasigroenten met couscous, wat prima is, maar voor de volgende 
keer noteren we dat we minder scheutig moeten zijn met de 
kruiden. Ook dat is bijstellen.

Bijstellen
Flexibel meebewegen met de omstandigheden

Een goede voorbereiding is essentieel voor het slagen van een tocht. Vaak loopt het in de praktijk 
alsnog anders. De afgelopen jaren maakten we veel tochten, die we vaak bijstelden. Een aantal ging 
niet door. Soms balen, achteraf vaak verstandig én het leverde een mooie andere tocht op. We 
hebben geleerd (en leren nog) hoe we onze bergvakanties zo kunnen voorbereiden, dat er meer 
mogelijk is. Deze ervaringen delen we aan de hand van een tocht in de zomer van 2019.

Tekst en beeld Maarten en Eva Visser
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We checken de weersvoorspelling. Hm. Nu zien we dat er op dag 
vijf vroeg onweer wordt verwacht. Voor onze tocht betekent dit 
dat we de laatste dag in regen en onweer klimmen op de hoogste 
berg van Zwitserland, dat lijkt ons geen goed plan. Dus bedenkt 
Maarten een alternatief: via de Lyskamm (4527 meter), een voor ons 
uitdagende overschrijding, naar de Capanna Margherita in plaats 
van een tussenovernachting in de Gnifettihut. We slaan hierdoor 
helaas een aantal toppen over. Via de Lyskamm gaan we direct 
door naar de Capanna Margherita en de dag daarop naar de 
Dufourspitze (4634 meter), de Nordend (4609 meter) en het dal. 

Pollux en Castor
De volgende ochtend starten we op tijd met de beklimming van 
de Pollux (4092 meter) en Castor (4226 meter). Bij aankomst bij 
de Pollux blijkt onze voorbereiding onvoldoende: we staan bij  
de verkeerde graat. Volgens een wat ouder boekje is dit ook  
een goede route, maar deze lijkt zeer weinig beklommen en de 
bergschrund te groot. We slaan deze berg over en beginnen aan 
de overschrijding van de Castor. Achteraf hebben we hier voor-
deel van: we zijn vroeg en hoeven daardoor niet ongemakkelijk te 
wachten bij de steile ijsklimmetjes. We klimmen om beurten voor 
en zekeren de ander na. Op de graat naar de top staan we liever niet 
stil, maar helaas houden twee klimmers voor ons een fotosessie. 
Dan gaan we naar de top en komen we om 11:00 uur aan in Rifugio 
Quintino Sella. Mooi op tijd om de route en het weerbericht voor 
morgen nogmaals goed door te nemen. 

Onverwachte regen en storm
Om 03:00 uur zijn we alweer op. We eten ons meegenomen ontbijt 
op. Vorige zomer sjouwden we nog liters yoghurt mee omhoog. 
Dat kostte ons een top, dus dit jaar doen we het anders, slimmer, 
met dank aan een artikel in Hoogtelijn 3/2019 over AD-routes. 
Om 04:15 uur zoeken we in het donker het pad over de gletsjer. 
Het is zwaarbewolkt, dit klopt totaal niet met de voorspelling.  

PLANNEN

Capana Quintino 
Sella met uitzicht 
op het Felikjoch.

Vanaf het terras bij Rifugio d’Ayas  
zien we nu nog onschuldige wolken. 
Tijdens onze meerdaagse tocht zien we 
dit soort luchten regelmatig onverwacht 
veranderen, waardoor we onze plannen 
voortdurend moeten bijstellen.
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We komen boven bij Felikjoch en het begint steeds harder te waaien. 
Een snelle blik op het weerbericht toont alleen een paar kleine 
pittige buien in de buurt. We kijken nog een keer goed om ons 
heen, maar het weer wordt alleen maar slechter en het stormt! 
Geen weer om boven de 4000 meter op een smalle graat te staan, 
geen Lyskamm dus. We dalen weer af naar de hut. Ondertussen 
gaat het steeds harder regenen. Te laat doen we onze waterdichte 
overbroek aan. De natte broek is een goede leerervaring. Om 
08:00 uur zitten we weer in de hut. Kaart op tafel, weerbericht 
erbij, wat zijn onze opties nu?

Het weer klaart wat op, het zicht is redelijk. We kiezen ervoor om 
via Il Naso (4272 meter) naar de Capanna Margherita te klimmen. 
Deze berg kent een stuk ijsklimmen van ongeveer 40 graden, 
onze ijsschroeven komen goed van pas, later volgt nog een 
aantal vaste pinnen. We klimmen voorzichtig naar de top. Het 
zicht wordt naarmate we hoger komen steeds slechter, tot bijna 
nul. Boven aangekomen is er door de verse sneeuw geen spoor 
te bekennen. Er stond al in de boekjes dat oriëntatie lastig kon 
zijn in de mist. Met behulp van onze gps lopen we in de juiste 
richting, alleen niet helemaal de meest optimale route omdat  
we soms iets te veel afdalen of moeten stijgen om een spleet te 
ontwijken. Uiteindelijk komen we bij de afdaling. Waar Maarten 
een steile firnflank verwacht, zien we een steile ijsval en rots. 
Veertien jaar geleden liep hij hier nog met een NKBV-hoogalpiene 
tour over de gletsjer naar beneden, nu loopt de route aan de 
zijkant door de rotsen. Bizar! Bij een vlak deel van de gletsjer 
aangekomen zakken we door de warmte en regen tot onze enkels 
weg in de zachte sneeuw. Langzaam naderen we de hut en om 

Afdalen vanaf  
de Silbersattel 
over de Monte 
Rosagletsjer.

De eerste top van  
de Spagetti Tour is 
binnen: de Breithorn 
(4164 m).

Verschillende kaarten mee
Bij hoogalpiene tochten is goed weer 
belangrijk. Eerder planden wij onze 
vakanties volgens een strak schema, 
om zo veel mogelijk in de bergen te 
kunnen zijn. Echter merkten we vaak 
dat onze plannen te ambitieus waren 
voor het weer. Nu kijken we naar de 
weersvoorspelling en bekijken we 
wat we kunnen doen tijdens de 
afgegeven periode van goed weer.  

In 2014 hield dat zelfs in dat we 
vanwege slecht weer uiteindelijk  
van de Julische Alpen in Slovenië 
naar de Alpes-Maritimes in Frankrijk 
verhuisden. Meerdere kaarten mee-
nemen dus!

Luister naar de huttenwaard
Bijstellen doen we ook bij de Strahl-
horn: het weerbericht is redelijk goed 
en in het dal is het mooi weer. Boven 

waait het nog behoorlijk en is er kans 
op kleine felle onweersbuien. De 
cabinelift naar Rifugio Oberto Maroli 
hangt zelfs even stil vanwege de 
wind! Bij de hut informeren we verder 
naar de weersomstandigheden. De 
huttenwaard is duidelijk: met dit 
weer gaan jullie niet de hut uit. Dat 
blijkt terecht: als het een paar uur 
later weer kan, lopen we alsnog in 
flinke wind over de graat, geregeld 

zelfs gehurkt. Wat waren wij blij dat 
we er niet in de volle storm liepen!

Bereid alternatieve  
routeopties voor
Maak vooraf een routeschema met 
daarin mogelijke alternatieven. Dit  
is helemaal belangrijk als je een 
rondtocht maakt en, zoals wij, maar 
via enkele opties bij het beginpunt 
terug kunt komen. 

Tips voor een flexibele tocht

19:00 uur zijn we er. Eindelijk uit de wind. Het is rustig, weinig 
mensen hebben vandaag een poging gedaan deze fantastische 
hut te bereiken. ’s Avonds draait de Radetzkymars en een stel 
begint spontaan te dansen. De huttenwaard en keukencrew kaarten 
gemoedelijk aan een tafel en om 22:00 uur liggen we in bed. 

Op Zwitserlands hoogste
We spreken af om alleen als we ons echt goed voelen én als het 
weer goed is morgen voor de Dufourspitze te gaan en ’s ochtends 
kunnen we beide voorwaarden afvinken. Om 06:30 uur start onze 
tocht en binnen twintig minuten geven we elkaar een high five  
op de top van de Zumsteinspitze (4562 meter). De Grenzsattel is 
behoorlijk luchtig, maar met wat mobiele zekeringen en volledige 
concentratie gaat dit goed. Wat zijn we trots! 
Daarna is het heerlijk klimmen op vaste rots: echt genieten! Om 
10:00 uur staan we, netjes binnen de gidsjestijd, met een grote 

glimlach op de top van de Dufourspitze, de hoogste berg van 
Zwitserland. Wat een uitzicht! We abseilen naar Silbersattel en 
lopen tussen indrukwekkende ijstorens door richting de Monte 
Rosahut. Daar nemen we de nieuwe route naar treinstation 
Rotenboden. Deze route is veiliger, maar helaas ook veel langer. 
Dankzij de Gornergratbahn zijn we vervolgens weer rap in Zermatt. 
Met een lekkere pizza ronden we deze geweldige tocht af.  

het weer wordt slechter en  
het stormt; geen lyskamm dus
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