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Afgelopen december werd ik voor de tweede keer op rij uitgeloot voor de UTMB. Gelukkig is er voor 

degene die worden uitgeloot een website ‘10 alternitives for the UTMB’. Een van de trails die daar 

tussen stond en die ik nog kende van een verslag van Ingo Van de Bergh en Robin Kinsbergen was 

de Ultra Trail Orobie. Toch maar een berichtje gestuurd naar Ingo over hoe hij de trail had ervaren, 

een simpele en duidelijke reactie kwam terug ‘zwaar’ aangevuld met vier uitroeptekens en o ja met de 

toevoeging ik start in 2018 ook weer en finish. Ik hou wel van dit type uitspraken die helder en duidelijk 

zijn. Ook begreep ik dat Robin iets ging organiseren, onder de vlag van zijn inmiddels nieuwe bedrijf 

Cairn Trail & Adventures. Zo eindigde ik met 6 trailgekke lopers in Bergamo. De lopers waren 

gelijkelijk verdeeld over de verschillende afstanden; Michelle de Graaf en Robin op de urban trail 

“pittiger als verwacht”, George Daams en Bas de Boer op de 70 km en Ingo en ik op de Ultra Trail 

Orobie. 

 

  

   

 

Ingo en ik startten op vrijdagochtend om 10 uur in Clusone, aan ons avontuur van 140 km met 9500 

hoogtemeters. Onderwijl startten Robin en Michelle op de urban trail en finishte in mooie stijl. George 

en Bas startte zaterdagochtend om 8 uur en finishte ergens in de nacht. George is klaar voor zijn 

UTMB avontuur en Bas eindigde zoals ik had verwacht in een knappe tijd en in stijl😄. 

https://www.facebook.com/hans.niemeijer.16?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDb4PiD4Q2AYSQuKKi-AuzDbJfBjKyE6IdCCrEKTkvObdkB3Wu80HDEpBNF3DPxwWUrIRBse89LROwP&hc_ref=ARTnwGHBJPBcqrNP3ULAfoTKCp-OKRWq5XZMi4mESIsHPJAiZ6Lc1qSnoHGqMcufHGI&fref=nf
https://www.facebook.com/hans.niemeijer.16/posts/1940254739327916
https://www.facebook.com/ingo.vandebergh?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBqalFRitPc14fO27vJPjUOAce5ucF9UBEOs2O1JwnVXfxtTT0QZdjdX2ao-bMfDhXD7BiGgVtzFuLJ&fref=mentions
https://www.facebook.com/Uilekiek?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCImB8oieHs65DYRdPIwgRoE4mh-i2oVlctYhq2lrR-3rHPlIVApWkvDc3UCUCnPllVI5JSz-WHeBJy&fref=mentions
https://www.facebook.com/michelle.degraaf.73?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDXctrAJLz6Sl475B6ID5QbKZ6thqdXwVxWpP1mXMU4-sTLeyyGYnJynwN_jA0R4MjK1zzmALZSeEhk&fref=mentions
https://www.facebook.com/george.daams?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD2tzoN0pWaqT97aAnrO2lQO3q-uL9Aw1QkG2S97xtomgnaeuz1tRnAjSBgUY-FT3UZuTjDyw3PBS3R&fref=mentions
https://www.facebook.com/bas.deboer.718?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDB6j2Mg8baD1-q-PJ4bTQqYtjOv7xlHMdIpSQzeeT0Brpm71g2XvdeMwmuKv4AVj042kAhyfDQKgzR&fref=mentions


   

Terwijl dit alles gebeurde waren Ingo en ik onderweg. Al snel hadden we de afspraak dat we beide 

ons eigen tempo zouden lopen en verrassenderwijs kom je elkaar dan op elke post tegen. Tenminste 

zo liep het tot Zambila, daar zagen we elkaar kort nog even. De wedstrijd had hier ivm noodweer stil 

gelegen. Toen ik vertrok kwam ik Ingo nog even tegen en sloot vlak daarna aan bij een groepje fitte 

italianen. Met hen liep ik mijn tweede nacht in. Af en toe gehinderd door een enorme aandrang te 

gaan slapen. Gezamenlijk namen we pauzes en liepen we verder, totdat ook dit groepje uit elkaar viel. 

De laatste 15 kilometer ben ik alleen verder gegaan en finishte ik in 44 uur op een 96ste plek. Van de 

254 lopers is maar 50% gefinisht, daarmee was finishen het ultieme doel. 

  

 

 

 

 

 

 


