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… But go find out yourself
Na een lange koude winter in het ijs en sneeuw van Chamonix, vonden we 
(Sam en ik) het hoog tijd om eens te relaxen en te gaan rotsklimmen op 
een warme, zonnige plaats. Mali viel af wegens te duur, Algerije wegens te 
veel dal-klimmen, Spanje wegens alleen sportklimmen en Turkije 
wegens… Zo vonden we altijd wel een reden om er niet naar toe te 
trekken…  
Maar na wat speurwerk ontdekten we Taghia, een afgelegen berberdorpje 
op 1800m hoogte in het Marokkaanse Atlasgebergte… Voor ons beiden 
een onbekende bestemming. Al sinds de jaren 70 word er sporadisch 
geklommen, maar vooral de laatste jaren is de streek ook ontdekt door 
klimmers als Arnaud Petit, de broertjes Huber en zelfs Michel Piola, de 
grote equipeur van Chamonix.

Een snelle blik in de topo beloofde ons héél veel rots, vriendelijke mensen, 
véél zon en ontiegelijk weinig regen. Vanzelfsprekend viel het ook op dat 
het vereiste basisniveau er 6B is, maar ach, we gingen er gemakkelijkheid-
halve vanuit dat we onze prestaties uit het ijs van Chamonix wel zouden 
kunnen verder zetten in het rotsklimmen. Bovendien konden we nog twee 
weken trainen alvorens ons vertrek… Later zouden we hier vaak om 
moeten lachen, of beter, vloeken, afhankelijk of we aan het zekeren of aan 
het voorklimmen waren. Maar, op dat moment waren we nog totaal 
onwetend hierover. Volgens ons vertrokken we op een zonnige “relax”-
vakantie…

… Op zijn Marokkaans
Het waren dan ook twee niks vermoedende klimmers die op een 
doordeweekse dinsdag op het vliegtuig richting Casablanca stapten. 
Niets, buiten de vlucht natuurlijk, was op voorhand gepland. Inch’Allah, 
we zien wel! Dankzij het geringe tijdsverschil van slechts twee uur konden 
we na de landing nog dezelfde dag de trein nemen richting Marrakech. In 
het station viel vooral de pamfluit-muziek op. Zo anders, en toch bekend… 
tot bleek dat het de geheel geremasterde CD van The Beatles was. Het zou 
niet de eerste noch de laatste keer zijn dat Marokko ons verraste en 
overdonderde. Vooral in de grote ‘toeristensteden’ word je ondergedompeld 
in een scala van kleuren, geuren en mensen. Zo zal Marokko voor mij 
verwonderlijk het land van de Mojito blijven. Overal hangt de geur van 
verse munt…enkel de fles rum blijkt onmogelijk te vinden, dus bleef het 
toch bij imaginaire Mojito’s…

Vanuit Marrakech reisden we in sneltempo door het Marokkaanse 
landschap. Al wil dat zeggen dat je hier ongeveer slechts 500km per dag 
kan afleggen. Door het missen van enkele busverbindingen zijn we pas 
twee dagen na onze landing eindelijk met een minibus onderweg naar het 
laatste dorp voor Taghia dat met de auto bereikbaar is: Zahouie Ahnesal… 
Onderweg word ik plots abrupt wakker geschud en door de buschauffeur 
een gsm onder de neus geduwd. Nog half versuft begrijp ik niet direct wat 
er gaande is. Twintig Marokkanen en twee Belgen in de middle of nowhere 
en ik krijg telefoon?!? Er werd van alles in mijn oor gebrabbeld over 
reservaties, gîtes, enzo… Ik zei maar wat “qui” en “non” en uiteindelijk “au 
revoir”. Toen Sam me achteraf vroeg wie ik aan de lijn had, en waarover het 
handelde moest ik het antwoord hoe dan ook schuldig blijven. 

Vanuit Zahouie gaat het met ezeltjes via een nauwe canyon richting ‘le 
cirque du Taghia’. Na een kloof van 20m breed opent het landschap zich 
plots in een wijde cirkel, aan alle kanten begrenst door prachtige 
majestueuze kalkwanden. De naald van Taoujdad word overtroffen door 
de piek van Oujdad, die dan weer uitloopt in een gigantische 800m hoge 
wand. De mogelijkheden zijn hier eindeloos!! We kunnen niet wachten 
alvorens te beginnen klimmen…

TaGHIa meI 2009:TaGHIa meI 2009: 
PRObablY THe besT mulTIPITCH In THe WORlD
“probably the best multipitch in the world” is niet mijn persoonlijke mening, hoewel ik me er zeker in 
kan vinden, maar een uitspraak van Arnaud “Champion du monde” petit. een absolute beroemdheid 
in taghia en een zekere referentie, vermits het zijn hobby is om over de hele wereld op zoek te gaan 
naar de mooiste multipitch routes. of zijn beroep, maar dan wil ik het niet geweten hebben… Hoe dan 
ook, geloof het of niet, maar taghia is een gouden tip voor alle klimmers die vlot 6c-7a klimmen. en 
voor zij die hier net onder vallen, hier is ons verhaal…
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… Twee stresskonijnen
Al snel zou echter blijken dat we het minimum-niveau om hier rustig en 
ontspannen te klimmen niet hadden: 7e graad, na twee weken training, 
haalden we bijlange niet!. De vriendelijke mensen, de zon en de vele rots 
waren volop aanwezig, maar het ‘relaxen’ zou daarentegen de komende 
tien dagen soms ver te zoeken zijn. Maar alvorens een groot deel van de 
klimmers nu begint te wanhopen: ook zonder 7a te klimmen kan je je hier 
best amuseren! Bij deze een overzicht van hoe wij het deden:

Jebel Timghazine, Le Rêve d’Aïcha, TD- 250m 6a+ (geëquipeerd )
Dit is volgens de topo de makkelijkste route van heel Taghia, maar daar 
merkten wij alvast weinig van. Niet dat het klimmen niet mooi is, of dat de 
route niet logisch verloopt, integendeel zelfs… de route is schitterend. 
Maar de meeste routes in Taghia zijn geëquipeerd door steengoede 
klimmers die er geen moeite mee hebben om 6a+ lengtes van 55m met 
stevig wat touw-wrijving uit te klimmen. Wij daarentegen hebben het daar 
wat lastig mee, en als je dan na 50m in de cruxpas geen setjes meer 
overhebt kan je je wel voorstellen dat er gevloekt werd.

Jebel Taoujdad, Pilier Nord Ouest, TD- 500m 6a
Om wat uithouding op te bouwen zouden we de volgende dag 500m 6a 
klimmen op klemblokken en friends. Helaas was dit een route ‘stijl jaren 
70’, vol diepe dièdre’s en schoorstenen. Een stijl die, als je ze niet gewoon 
bent, een 5+ al snel een 6b doet lijken. Bovendien was deze route volgens 
ons sinds de jaren 70 niet meer geklommen, waardoor het gras (op de 
eerste 5 lengtes na) welig op de benodigde grepen kon tieren waardoor we 
bovendien ook wel es de route bijster raakten. Relaxen? I don’t think so!

Paroi De la Cascade, Elf Minuten, TD 250 6a+
Ok, dan wagen we onze kansen maar eens in een kortere geëquipeerde 
route. Al nemen we wel de klemblokken en 4 kleine friends mee. ‘Au cas 
ou’ zoals dat zo mooi in de topo staat. Het gebeurt hier namelijk wel vaker 
dat er haken afgeslepen worden door de Berbers. Daar we in de eerste 
lengte slechts 1 haak ontdekken, gaan we er van uit dat dit hier dus wel 
degelijk het geval is geweest. Maar we kiezen om toch door te klimmen, in 
de hoop vanaf de tweede lengte wel haken te vinden. Klimmend in ijdele 
hoop, en vooral met te weinig friends, slagen we er toch in nog vier totaal 
onbehaakte lengtes te klimmen. Maar dan vinden we het welletjes geweest 
en klimmen we de laatste twee lengtes (6b+) van een andere route naar de 
top, en rappelen dan via onze, eigenlijk Sam’s, onmogelijk gecompliceerde 
rappelroute. Het ontbreken van de haken, gecombineerd met een 
verassende ‘close encounter’ met een schorpioen, maakten ook deze dag 
weer onvergetelijk.

Jebel Timghazine,Classe Montagne Epinal, ED- 200M 6c+ (geëquipeerd )
6c+ Zoals zo vaak weet ik niet hoe we erbij komen dat we dit niveau op dit 
moment zouden aankunnen. Maar…na enkele harde pogingen van zowel 
Sam als ik zijn we er toch weer door geraakt. We trokken er wel de aandacht 
van andere cordées mee… wat eigenlijk niet zo welkom is als je er niet zo 
veel van bakt op dat moment. De 6c+ is echter zeker een aanrader.
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Paroi De la Cascade, Haben oder Sein, ED- 250m 6b+ (geëquipeerd)
Dit is zonder twijfel de mooiste en meest continue route die we in 
Taghia geklommen hebben. Zeven lengtes continue 6b klimmen op 
onvoorstelbaar ruwe en scherpe kalk, de ene beweging nog 
technischer dan de andere…Prachtig! En als de haken soms wat ver 
(6 tot 7 m) uit elkaar staan is dat omdat het hier ‘makkelijker’ 
klimmen is. Je klimt deze route beter op het einde van de trip en kijk 
je vooraf nog maar es goed naar je vingertoppen, want net als bij 
een gore-tex jas voor zijn eerste regenbui, is het de laatste keer dat 
je ze zo ongeschonden zal zien!

Jebel Oujdad, Tip Tip Berbère, TD+ 810m 6b+
We moeten eerlijk toegeven dat we de helft van deze route gemist 
hebben omwille van het onduidelijke routeverloop. Het is ook geen 
absolute aanrader, maar omdat de topo 810 hoogtemeters aangaf 
wilden we die route toch geklommen hebben…

Paroi du Tire Bouchon, Tchin Tchin, TD 170m 6b
Dit is een perfecte route om mee te eindigen. Je hebt er wel wat 
zelfvertrouwen voor nodig, want er valt niet altijd even goed af te 
zekeren. En als je dan al eens een klemblokje kan steken, trap je de 
steen waar hij achter geklemd zit er 10 seconden later zelf uit! Al kon 
ik er op dat moment zelf niet echt van genieten was het mooi en 
gevarieerd klimmen. Er waaide op dat moment een verschrikkelijk 
koude wind door de vallei en ik probeerde tussen het klappertanden 
door Sam er van te overtuigen dat het te koud was om te klimmen. 
Zelfs Sam had het kouder dan ooit tevoren in Chamonix, maar 
‘opgeven’ heb ik nog niet vaak in zijn woordenboek zien staan…

Inch’Allah
Uiteindelijk ben je, zoals altijd, stiekem wel wat blij dat je naar huis 
mag. Weg van het stof, de vervelende vliegen en soms storende 
berberkinderen, op naar een douche en lekker eten. Maar, 
belangrijk, met het absolute gevoel hier ooit terug te keren en al die 
andere prachtige routes te klimmen!! Iets beter getraind wel te 
verstaan… : Taghia probably has the best multipitch in the world! 

INFO

Topo: 
De uitstekende topo ‘Taghia Montagnes Berbères’ van Christian Ravier is 
verkrijgbaar in ‘Au vieux campeur’ of via volgende website: http://www.
christian-ravier.com/taghia%20topo.html. Deze bevat alle informatie die 
je maar kan wensen en geeft accurate beschrijvingen van de meeste 
route’s in Taghia.

Beste periode: 
April/mei en September/oktober

Reis: 
Er rijden veel bussen/treinen tussen Casablanca en Marrakesh. Tussen 
Marrakech en Azilal rijden er 3 bussen per dag. En uiteindelijk vertrekt er 
ieder middag een minibus naar Zahoui Ahnesal. In totaal een reis van ¤ 25 
enkele reis per persoon. Als je ‘s morgens in Marrakech vertrekt wandel je 
tegen de avond Taghia binnen. Een betere, maar duurdere optie is een 
rechtsreekse 4x4 taxirit.  
Onze gehele reis van 2,5 weken heeft in totaal (vliegtickets, eten, vervoer 
en verblijf op bivakplaats) ¤ 350 per persoon gekost.

Verblijf: 
In Taghia zijn er verschillende gîtes (¤ 12) of een prachtige bivakplaats 
zonder voorzieningen (¤ 2,5). Deze bevindt zich 5 minuten wandelen van 
het dorp, onderaan de Jebel Timghazine. Er is plaats voor 4 tenten, en er is 
een rivier om je te wassen en een boom voor de nodige schaduw. Denk aan 
een muggennet wil je een dag rustig buiten liggen.

Eten:
Er zijn verscheidene kleine winkeltjes waar je chocola, eten uit blik , cola of 
confi tuur kan kopen. Op maandag is er markt in Zahouia. Als je even rondvraagt 
vind je wel iemand die voor een kleine prijs iedere dag brood brengt en op 
maandag naar de markt gaat. In de gites kan je altijd Taghine krijgen.

Mount Coach/ Tekst: Koen De Backer  • Foto’s: Sam Van Brempt
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Enkele dagen eerder vertrokken we met een overladen mobilhome vol 
goede moed om de 2800 voor ons liggende kilometers in sneltempo te 
overschrijden. Na ettelijke tankstops, verwonderde elanden naast de 
baan, prachtige landschappen en 1200 km wegen die bij ons als 
‘dropsbaantjes’ zouden beschouwd worden achter ons te hebben geladen, 
was het tijd om de veerboot naar de Lofoten te nemen.

Deze eilanden zijn de laatste tijd bekender geworden bij alpinisten. Vroeger 
kwamen vooral de kabeljouwvissers aan hun trekken, maar de prachtige, 
onbehaakte granietwanden winnen snel aan bekendheid. Wat ons warm 
maakte voor de trip was een skifilmpje over stijle couloirs, open poedervlaktes 
en vooral de combinatie van bergen en overal rondom zee. Een unieke mix!

Maar was dit alles werkelijkheid? Na een duffe nacht op een naar vis 
stinkende veerboot, wisten we niet waar eerst te kijken toen we in de buurt 
van de eilanden kwamen. Zover ons oog reikte zagen wij een 
aaneenschakeling van prachtig besneeuwde bergen, onderbroken door 
de zee en een sporadisch vissersdorp. De bergen leken allen naar ons te 
roepen: “Ski mijn couloir, kies deze lijn, klim bij mij naar boven,…” 

Nog geen 3 km verder op de enige baan van betekenis zagen we al een 
aardige beklimming om op temperatuur te komen. De 10 cm verse sneeuw 
die net gevallen was en een lauw zonnetje dat ons zou vergezellen zorgde 
ervoor dat de keuze snel gemaakt was. Tourski’s aandoen net naast een 
klotsende zee, het is eens iets anders. Een drietal uur later stonden we op 
een eerste topje. Hoe het noemde (als het al een naam had) zullen we 
nooit weten, maar het 360° zicht van op de top zal voor altijd in ons 
geheugen gegrift staan. Aan de overkant van de inham zagen we het doel 
van de volgende dag: een heel gelijkmatig oplopende helling tot zo een 
650 m boven zeeniveau en aan de andere kant een loodrechte afgrond tot 
aan de zee. Wat een heerlijk gevoel zou het geven om van op de top 
voorzichtig over de afgrond te gaan kijken, voor ons enkel de Arctische 
oceaan tot aan de horizon. 

Na een vlotte afdaling was het tijd om aan het echte werk te beginnen. 
Toen we naar het pittoreske vissersdorpje Henningsvaer reden, omringd 
door duizenden vissen die hingen te drogen aan geïmproviseerde rekken, 
zagen we ons volgend doel: een couloir van zo een 400 hoogtemeters, met 
een gemiddelde hellingsgraad van 45°-50°, boven misschien zelfs iets 
meer. De dag nadien klommen we gewapend met stijgijzers en pikkel tot 
vlak onder de top. Boven in de couloir dwong een iets te dunne sneeuwlaag 
ons terug naar beneden in de smalle geul. Bij dergelijke geëngageerde 
afdalingen is vallen geen optie! Na vele voorzichtige bochten door net iets 
te warme sneeuw stonden we later stijf van de adrenaline met een 
meegesmokkeld blikje bier te genieten van onze afdaling.

Dit smaakte naar meer! En meer kregen we de volgende dag toen we ons 
klaar maakten om de hoogste berg van de Lofoten op te skiën. Toen we 
naast het water onze skibindingen vastklikten torende de scherpe top van 
Geitgaljartinden 1085m boven de zee, boven ons uit… geen last van 
hoogteziekte hier. Volgens een online topo was dit één van de mooiste 
beklimmingen. Enkele uren later konden we dit alleen maar beamen! 
Enkel het weer zat vandaag een beetje tegen. Sneeuw en een frisse 
stormwind maakten dat we 100 m onder de top besloten terug te skiën. 
Toen we ons op de col klaarmaakten voor de afdaling viel ons oog opeens 

op een stijle maar skibare couloir die helemaal tot aan de zee reikte, meer 
dan 900m lager! We vroegen ons af of dit de befaamde Oost-couloir was, 
een couloir die zelden in conditie ligt. Een snelle blik op kaart en kompas 
bevestigde dat dit inderdaad het geval. Wel wat ijzig in het eerste stuk, 
maar zeker haalbaar. Dit moet het worden. Zoals altijd geen levende ziel te 
bespeuren, een uitzicht zoals nooit te voren en de wetenschap dat de run 
pas eindigt als onze ski’s met de punten het zeewater raken! 

Toen we ’s avonds aan de andere kant van de zee-inham op zoek waren 
naar een brood en we een mooie blik op de 2e hoogste top wierpen, viel 
ons iets anders op. “Zien jullie ook die dubbele couloir die aan die col begint?... 
Neen, niet dat kleintje, maar wel die lijn die daar helemaal boven begint!”. 
De lijn zagen we alle drie, maar wat we niet zagen was een dorp of een 
baan die maar enigszins in de buurt van de start kwam. Na wat brain-
stormen bleek dat we een boot nodig hadden…

In het terugrijden viel mijn oog op twee oude vissers die hun sloepje net 
aan wal sleepten. Ik trok mijn stoute schoenen aan en overviel hen met 
vragen over hun boot, en vooral de mogelijkheid om ons er mee te 
vervoeren. Dat laatste was lastig, maar misschien kenden ze wel iemand 
die ons kon helpen. Na een telefoontje stapten we enkele ogenblikken 
later naar het grote huis aan de waterkant, op het einde van de straat. 
Zonder veel gedoe stelde de bewoner voor dat we snel onze spullen 
moesten klaar maken en dat hij ons diezelfde avond nog kon afzetten. Zo 
snel hadden we zelden onze zaken gepakt. Klimmateriaal, tent, 
lawinegerief, eten, slaapspullen,… Alles werd zonder veel zorg snel weg 
gepropt en een half uurtje later kon het avontuur beginnen.

skIalPInIsme OP De lOFOTen (nOORWeGen) 
Hoe komen 3 Belgische ski-alpinisten samen met een bonkige noorse visser in een klein sloepje terecht 
op weg naar een onbekend couloir op een onbekende berg? 

Dat was de vraag die me bezighield terwijl we over het helder blauwe zeewater tussen de Lofoten-
eilanden aan het varen waren. we zaten zo een 300 km boven de poolcirkel, op zo een 4,5 uur varen 
van de noorse kust en waren op weg met brede ski’s, een tent en hadden absoluut geen idee over wat 
ons te wachten stond…
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“Waren er al ooit skiërs in dat couloir geweest?” Hij dacht van niet maar 
eigenlijk deed het er niet echt toe. Er was mooi weer voorspeld en wij zaten 
met een onbekende in zijn bootje… in ruil voor zes Belgische biertjes, over 
een goede deal gesproken! Wat kan er leuker zijn dan te bivakkeren naast 
de zee, met twee goede vrienden en een onbekend couloir boven je hoofd, 
wetende dat onze freerideski’s er zeker First-tracks gingen scoren? 

Het leuke aan daglicht tot laat is dat je ’s morgens helemaal niet vroeg 
moet vertrekken. Zodoende vertrokken we pas om 10.00u, hopende dat de 
zon de fi rnsneeuw ietsje zachter zou maken. De eerste couloir lukte nog 
net met de ski’s aan, maar na de sneeuwvlakte moesten we voor het 
tweede deel toch de crampons aangespen. Met de ski’s op de rugzak 
raakten we vlot boven en genoten nog maar eens van een zalige afdaling. 
Gelukkig kwam onze Noorse vriend ons zoals afgesproken rond 18.00u 
ophalen, deze keer zelfs met zijn grote vissersboot!

Om onze benen wat rust te gunnen skieden we de volgende dag maar een 
korte helling. Maar de dag nadien was de drang toch weer te groot en 
trokken we voor de tweede keer de hoogste berg van de Lofoten op, deze 
keer onder een stralend zonnetje. Halverwege viel ons oog op een 
prachtige fl ank en de top was weerom niet het belangrijkste, de te gekke 
afdaling des te meer…! 

Yannick de Bièvre

Skiërs: David Caudron / Frank Saeys / Yannick de Bièvre
Yannick wordt ondersteund door K2 Antwerpen.

De mooiste foto’s vind je op 
deze link: http://www.fl ickr.com/
photos/34002520@N06/sets/72157623830768898/show/
Of via onze blog: www.mountcoach.net
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