THEMA BERGSPORTDAG

Highlinen in Freyr

Balanceren tussen

kick en vrees

David bakt pannenkoeken voor het ontbijt.

Opwarmen in de Refuge Duchesne.

Slacklinen is niet alleen een trainingsmethode voor het klimmen,
maar ook een volwassen sport met meerdere disciplines.
Slacklinen op hoogte wordt highlinen genoemd en is minder
gevaarlijk dan het lijkt: alles is minimaal dubbel gezekerd met
uitvoerig getest materiaal uit de klimwereld en de industriële
sector en met materiaal dat speciaal is ontwikkeld voor het
slacklinen.
Nieuw in de sport? Laat ervaren slackliners je uitleg geven over
hoe je veilig een slack- of highline opspant. Gebruik nooit je
normale klimkarabiners voor het opspannen van een lijn; ze
kunnen de belastingscycli niet aan. Je leest meer hierover in
het NKBV Kenniscentrum. Ga naar nkbv.nl/kenniscentrum en vul
het zoekwoord slackline in.

Tom concentreert zich op het einde van de lijn.

Het is een koude, regenachtige zaterdagochtend in maart en ik ben op weg naar de langste highline
van Freyr. Vlakbij de Mérinos voelen mijn benen zwak en merk ik dat ik steeds rustiger loop. Het blijft
een onnatuurlijk gevoel om zometeen op een band van 2,5 centimeter over een afgrond te lopen.
Ondanks mijn highline-ervaring blijf ik elke keer die angst voelen.

G

isteren zocht ik alle materialen bij elkaar die ik nodig
heb om de drie highlines van Freyr veilig op te kunnen
hangen. Delta quicklinks, industriële rondstroppen,
shackles, stukken slackline en statisch back-up touw: ik check
alles zorgvuldig en verdeel het materiaal in een grote haul bag
per ankerpunt. De twee kortere highlines van 17 en 30 meter
komen tussen de Louis-Philippe en de Jeunesse, de langste van

Slacklinen of highlinen?

55 meter wordt gespannen tussen de Mérinos en Cinq Ânes.
Met zijn lengte en 60 meter hoogte is deze laatste een
imposante lijn met een prachtig uitzicht over de Maas en
het kasteel van Freyr. Veel Nederlandse highliners beleefden
op deze plek in de Ardennen bijzondere momenten. Hier
leerden we hoe we de lijnen veilig opspannen en zetten we
onze eerste stappen.
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Gemêleerd gezelschap
Ik ben met een internationaal gezelschap: David en Jonas van
Dreamwalkers, old school slackliner Cor, mijn vriendin Soraya
en drie broers uit Duitsland. Met zware rugzakken beklimmen
we de graat van de Jeunesse, bouwen een abseil zodat we de
rood gemarkeerde boorhaken die speciaal voor het highlinen
zijn geplaatst, kunnen bereiken, en gooien een dun touw naar
de overkant waarlangs we de slackline trekken. De grootste
uitdaging is het in wind en regen opspannen van de king line
tussen de Mérinos en de Cinq Ânes. Maar voor drie uur ’s middags
hangen er prachtige highlines en stappen we doorweekt de berghut
in voor een welverdiende lunch. Daar breidt onze groep zich uit met
Christiaan, een beginnende highliner met veel motivatie, Dan uit

Engeland, de Duitse fotograaf Florian en zijn Hongaarse vriendin
Agi. Een leuk en gezellig gezelschap met een aantal ervaren
highliners en een paar beginners die voor het eerst in Freyr zijn.

Ieder zijn eigen uitdaging
Na de lunch vertrekken we richting de kortere highlines. Het regent
nog steeds dus moeten we voorzichtig zijn en goed op elkaar letten.
Voor mij zijn de kortere highlines inmiddels geen grote uitdaging
meer. Hierop heb ik ontelbare keren getraind. Wel vind ik het altijd
leuk om te kijken hoe mijn vrienden hun grenzen verleggen en
alles geven op de highlines. Christiaan staat op en wankelt. Hij
neemt een paar trillerige passen en vindt zijn flow. Met elke stap
zie ik hem rustiger worden en met een grote glimlach komt hij aan
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Agi maakt een ‘leash fall’ op de baby line.

Soraya probeert de king line over te steken.

Dreamwalkers op de Bergsportdag

Wil je ook eens op een slackline oefenen? Dat kan op de Bergsportdag Zomer,
op 13 maart in de Jaarbeurs Utrecht. Ook geeft Dreamwalkers, een stichting
opgericht door vier enthousiaste slackliners, er een lezing en een aantal demo’s.
Kijk voor meer informatie op bergsportdag.nkbv.nl en op dreamwalkers.nl.

bij het ankerpunt. Daar gaat hij gecontroleerd zitten en schuift hij,
onder luid applaus voor zijn persoonlijke triomf, de lijn af. Een stukje
verderop speelt Dan een vrolijk deuntje op zijn melodica. Ik vergeet
bijna dat het nog steeds hard regent en dat het behoorlijk koud is.
Goede vrienden en plezier maken alles goed!
Ik maak me op voor de langste highline van Freyr. Zoals gezegd,
een imposante lijn vanwege de lengte en de exposure. Op de
weg naar de Mérinos bereid ik me mentaal voor. Waar ik vroeger
compleet blokkeerde door de angst, kan ik het nu een plek geven,
houd ik mijn lijf onder controle en geniet ik van de omgeving.

In het hier en nu
Terwijl ik mezelf met een dubbele achtknoop inbind aan de leash,
de zekering tussen klimgordel en slackline, heb ik mijn kalmerende
muziek al op mijn oren. Na een laatste veiligheidscheck door
mijn vrienden ben ik klaar om de highline op te gaan. Ik trek
mijn schoenen en sokken uit, rol mijn broekspijpen omhoog en
schuif zittend een meter of twee van de kant af, zodat ik veilig kan
opstaan zonder het gevaar dat ik tijdens een val een rots raak. Ik
tuur in de verte naar het einde van de lijn en voel dat mijn hartslag

omhoog is geschoten. Door bewust rustig te ademen, probeer ik
mezelf te kalmeren. Langzaam verdwijnen alle gedachten en kom
ik inderdaad meer en meer in het hier en nu. Nu kan ik opstaan,
een positie waarin ik al duizenden keren zat. Ik zet mijn tweede
voet bij op de lijn en balanceer op de lijn. De angst verdwijnt en
maakt plaats voor een dieper gevoel, waarbij ik me alleen maar
bewust ben van mijn eigen lichaam, de lijn waarop ik sta en de
leegte om me heen.

Fysieke en mentale training
Af en toe dreig ik mijn concentratie te verliezen. Dan raak ik uit
balans en trilt de lijn heen en weer. Deze trilling verplaatst zich
door de lijn naar het ankerpunt, waar het wordt teruggekaatst en
weer bij mij aankomt. Dat duurt soms een paar seconden. Gelukkig
weet ik mijn gedachten op de juiste plaats te houden en kom ik
stukje bij beetje dichter bij het einde. Zonder erbij na te denken,
ga ik rustig zitten op het eind van de lijn, ik draai me om, ga weer
staan en loop terug. De terugweg voelt soepel en tijdloos aan.
Onderweg speel ik zelfs wat op de lijn, door een kwartslag te
draaien zodat ik recht het dal in kijk. Dan loop ik verder tot ik bij
het einde van de lijn kom en met een glimlach op de rots ga zitten.
Het is nog steeds koud en regenachtig en het is al bijna donker,
maar ik voel me fantastisch. Highlinen is een honderd procent
fysieke en mentale uitdaging die me uitput. Het geeft me een heerlijk
gevoel waarop ik heel goed slaap, dromend van nog zo’n dag, maar
dan zonder regen...

HOOGTELIJN 1-2016 |

27

