
Reisverslag Corfu Mountain Trail met Cairn Trails & Adventures 

 

Dag 1: 

Eindelijk was het zover. Om 2:45 maatje Menno ophalen en op naar Schiphol voor een mooie trip 

naar Corfu met als hoogtepunt de Corfu Mountain Trail. Na de rij van de douane even lekker een bak 

koffie om wakker te worden. Voor vertrek nog even kennis gemaakt met de rest van de groep en off 

we go. 

Voordeel was dat we een vroege ochtendvlucht hadden, dus we waren heerlijk op tijd op Corfu. Na 

de huurauto opgehaald te hebben, door naar het hotel waar we de rest van de dag lekker rustig aan 

konden doen. 

Dag 2: 

Vandaag stond de dag in het teken van de parcoursverkenning. Na het ontbijt gezellig met zijn allen 

met de auto naar diverse punten geweest die op de 40km en de 112km route lagen.  

Mooie paadjes door de vele olijfboomgaarden die het eiland rijk is en door de smalle straatjes van de 

bergdorpjes. De punten die aangedaan werden gaven een mooi overzicht van hoe het eiland in 

elkaar zat en wat er zeker op de route van de 112km te verwachten viel.  

Na een heerlijke lunch nog door naar het hoogste punt van het eiland “de Pantokrator”, waarna we 

moe maar voldaan na een lange en mooie dag terugkeerde naar het hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 3: 

  

De dag voor de race, vandaag een rustig dagje. Eerst even bij het vliegveld wezen kijken. De 

landingsbaan van Corfu ligt namelijk zo gelegen dat er een muurtje recht onder de landingsroute ligt 

waar je als kijker helemaal kan komen. Leuk om de vliegtuigen zo laag over je heen te zien vliegen. 

Daarna naar Corfu stad om wat cultuur op te snuiven. Vanaf 16u konden we het startnummer 

ophalen. Nog even genieten op het terras en daarna op het gemak terug naar het hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 4:  

 

Race day!! Vanmorgen opgestaan met als eerste via de tracker website kijkend hoe het de mede 

lopers vergaat, die vanmorgen vroeg gestart zijn op de 112km. Wat een bikkels. Het wordt al snel 

warm deze dag, dus het zal afzien zijn voor de mannen. Zelf moeten we om 16:00 starten en hebben 

dus nog een hele dag de tijd om rustig aan te doen en onze spullen gereed te maken. De gezonde 

spanning begint  

langzaam te komen. Net voor de start belt Robin nog 

even om ons succes te wensen en geeft al aan dat het 

mega warm is. Dus niet te hard starten en daar 

rekening mee houden. Om 16u is het dan zover, we 

mogen los. We vertrekken vanaf het hotel, waarna 

we het eerste stuk door het dorpje lopen. Na een 

kilometer buigen we af en de weg omhoog begint. 

We lopen al snel achteraan in het veld. Ondanks dat 

we ons voornemen niet te hard van stapel te lopen, 

trappen we er stiekem toch weer in. Al snel is het 

zweten en puffen. Waar ik normaal alle tijd neem 

om foto’s te maken, merk ik nu dat ik al mijn energie nodig heb om omhoog te komen. Het gaat 

zeker niet vanzelf vandaag. Naar beneden en op de vlakke stukjes kunnen we weer wat vaart maken, 

maar zodra het weer omhoog gaat zakt mijn tempo in als een pudding (En zo voelen de benen ook). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimmend en klauterend gaan we verder. Het parcours is op sommige stukken echt goed technisch, 

waarbij je handen en voeten nodig hebt. Normaal de mooiste en leukste paadjes, maar vandaag kan 

ik mijn ritme niet vinden en ben ik vooral aan het strijden om vooruit te komen. 

In mijn hoofd aftellend naar de 10km waar de verzorgingspost zou staan, gaan we stukje voor stukje 

    omhoog. Langs de bordjes van een vertical run waar we blijkbaar op  

de route van lopen. Om elke hoek kijkend of de verzorgingspost 

misschien al te zien is. Bij 11 kilometer is het dan eindelijk zover, 

daar is hij. Mijn water blijkt al bijna op te zijn, dus we vullen onze 

softflasks met een nieuwe liter water en gelijk ook een snee brood 

naar binnen. Kijkend op de klok blijkt dat we nog maar 20 minuten 

speling hebben. Dat wordt aanpoten om het volgende punt te halen. 

Vol goede moed gaan we verder, maar zodra het landschap weer 

omhoog gaat is het eigenlijk al duidelijk. Het gaat hem niet worden 

vandaag. In mijn hoofd begint de teleurstelling en boosheid te 

komen, want hiervoor ben ik niet naar Corfu gekomen.  



 

Tegen beter weten in, blijven we lopen tot daar het 14km punt is. De splitsing om te kiezen, of verder 

de bergen in te gaan, of om af te buigen en via de bewoonde wereld de route terug te nemen naar 

het hotel. Wetende dat de tijdslimiet bij de volgende verzorgingspost op mijn tempo gewoonweg 

niet haalbaar is vandaag, nemen we de beslissing om de terugweg in te zetten. 

Langzaam begint het donker te worden en onderweg zien we aan alle kanten vuurvliegjes. Na een 22 

kilometer in de benen komen we aan bij het hotel. Ik ben zo gaar dat ik wanneer ik in mijn bed lig ik 

ook direct in slaap val en de volgende ochtend pas wakker wordt. 

 

Dag 5: 

 

De dag begint lekker op tijd. Theo, de laatste man van de groep die nog in  

de race is van de 112km, is bijna bij de finish. Snel ons bed uit en een bak  

koffie scoren. Dan als een speer naar de finish toe en jawel daar komt hij aan.  

Geweldig te horen hoe hij zijn race beleefd heeft.  

Na het ontbijt is het beach time. Een dagje heerlijk genieten van de zon. 

De strandbedjes komen we niet meer af tot aan het eind van de middag.  

Het perfecte uitrusten na zo’n dag gisteren. 

 

 

Dag 6: 

 

Vandaag een lekker dagje eiland verkennen. Met de auto gaan we richting de noordzijde van het 

eiland, waar we door de diverse dorpjes komen. Ooit was ik al eens in Dassia op vakantie geweest, 

maar ik ken er niks meer van terug (zal waarschijnlijk ook aan mijn geheugen liggen ����). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We komen mooie strandjes tegen en het is heerlijk genieten. Na op een lekker terrasje gezeten te 

hebben. Onstaat het plan om revenge te gaan nemen op de mislukte 40km race van afgelopen 

zaterdag. We hebben echter nog een dag over, dus waarom niet. We besluiten de volgende ochtend 

de 20km route van de Corfu Mountain trail te gaan lopen en het met een positief gevoel af te gaan 

sluiten.  

 

Dag 7: 

 

Revenge day. We gaan zoals bedacht vroeg op stap. Het is ook vandaag weer een warme dag, maar 

geen tijdsdruk, dus we gaan op het gemakje hikend op pad. Het eerste stuk tot aan de 

verzorgingspost is gelijk aan de route van zaterdag, maar ik kan me hele stukken gewoon weg niet 

meer herinneren. Blijkbaar ben ik toch zo druk geweest om voorruit te komen, dat het me ontgaan is. 

Des te mooier dat we dit stuk nog een keer mogen doen.  



Van te voren was er gewaarschuwd in een mail van de organisatie, dat het de slangen periode is. En 

waar we zaterdag niks zagen, omdat ze waarschijnlijk al van schrik weggekropen waren door alle 

lopers voor ons, is het nu na een paar kilometer al raak.  

Ineens klinkt er een schreeuw van Menno en we schrikken  

ons kapot, daar kronkelend over het pad gaat er ineens eentje  

(en het zal niet de laatste zijn). Weer over het rotsen pad  

klimmend, kunnen we nu wel genieten. In het dorpje waar  

zaterdag de verzorgingspost stond hadden we gezien dat een  

taverna (eettent) zat. Dus ook vandaag hadden we weer  

een verzorging. Ditmaal een heerlijk koud biertje met een  

bord tzatziki en pita broodjes. Gezellig kletsend met wandelaars  

van de originele Corfu trail rusten we nog even uit en nadat de  

inwendige mens voldaan is hebben we ons pad vervolgd.  

Mooie paadjes door het binnenland, single paadjes, brede paden. Langs dorpjes en door 

olijfboomgaarden. Na een tijdje komen we weer op het pad uit wat zowel heen als terug in de route 

zit. Moe, maar zeer voldaan komen we terug bij het hotel. De 20km route hebben we volbracht en 

we kunnen morgen toch nog met een goed gevoel terug naar huis ����.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 8: 

 

Tijd om naar huis te gaan. Vroeg de wekker om alles bij elkaar te pakken en om 7:30 naar het ontbijt. 

Hier met de hele groep afgesproken, dus nog even gezellig samen ontbeten. Hier werden we nog 

door Robin verrast met een mooi aandenken. Een op Corfu uit olijfbomenhout gemaakte medaille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het ontbijt, auto inleveren en inchecken op het vliegveld. Het mooie Corfu avontuur zit erop.  

Het is gewoon voorbij gevlogen. Corfu efcharisto voor de mooie paadjes, Robin, Myanou (Cairn Trails 

& Adventures) bedankt voor de organisatie van dit mooie avontuur, Jesse, Joshua, Theo, Richard en 

Suzanne thanks voor de gezelligheid!!! En natuurlijk maatje Menno, was weer een feestje om met je 

op pad te zijn, op naar ons volgende avontuur. 


