
‘Dood zijn, het voelt zalig' - 21/11/2009 
De Apocalyps daalt zondag neder te Adegem. Naar jaarlijkse 
traditie, want dan vindt de beruchte ‘Survivalrun van het 
Meetjesland' plaats. Onze man testte deze week het parcours al 
eens uit.  
 
Jazeker, ik was er klaar voor. De combats waren opgepoetst, de 
camouflagevest lag klaar, die onverwoestbare Stock Americain-
broek mocht van onder het stof. Ha! We zouden de 
natuurelementen eens bedwingen in good old army-style. Adegem 
zou wat zien.  
 
‘Och, laat dat allemaal maar thuis', zegt organisator Carlos in een 
telefoontje vooraf. ‘Het enige wat je nodig hebt, is een T-shirt, 
joggings, dikke kousen en een lycrabroek.' Dat laatste, dat kent u 
wel. Dat is zo'n spannend spel dat de kroonjuwelen onappetijtelijk 
accentueert. Madonna draagt het soms, George Michael ook, en 
blijkbaar dus ook survivors. Stoer.  
 
Maar waarom in godsnaam een lycrabroek? ‘Wel', zegt Carlos, 
‘omdat die niet als een zak aan je lijf gaat hangen als ze nat wordt.' 
Voorwaar een gouden tip. Want mijn broek werd wel degelijk nat, 
al lang voor ik de eerste beek tegenkwam. Hierboven hadden ze 
immers besloten om er nog eens zo'n goeie gure novemberdag van 
te maken, met af en toe een stevige plensbui. Die begon om 
13u30, toen ik thuis vertrok, en stopte goed vier uur later, toen ik 
als een verzopen kieken in de koffer van Carlos kroop. Perfecte 
timing.  
 
Lusje-voetje-lusje 
 
Maar kom, ik was er klaar voor. Net als mijn kompanen trouwens. 
Vooreerst heb je Carlos, de voorzitter van de club, zo'n vijftiger 
die leeft alsof hij twintig is. Carlos heeft al alles gedaan: de Mont 
Blanc beklommen, de Marmotte gereden, de Dolomieten 
bedwongen,… ‘Maar survival, dat is het ultieme', vindt hij.  
 
Daarnaast heb je Jordy, 21 lentes jong. Een mager mannetje dat 
blinkt van conditie en de avond voordien nog in het pikkedonker 
tussen de touwen hing. Prettig gestoord dus. Ik noem Jordy ook 
wel de Gibbon. Waarom, dat wordt wel duidelijk.  
 
De Gibbon is mijn begeleider op de tocht. Hij begint met enkele 
basistechnieken. De swing-over bijvoorbeeld, waarbij je op drie 
meter hoogte rond een touw buitelt. Het vereist wat durf, maar 
uiteindelijk ben ik er snel mee weg. De voetklem daarentegen is 
andere koek. Die kent u nog wel uit de turnles van de middelbare 
school. Lusje maken, voetje erin, lusje toe, en dan hop: dat touw 
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omhoog. ‘Dan kan je gewoon blijven hangen zonder je armen te 
gebruiken', showt de Gibbon in de hoogte. Maar op de tijd dat ik 
lusje-voetje-lusje doe, lig ik al lang met mijn gat op de grond.  
 
Eén keer een touw opklimmen lukt wel. Een tweede keer ook. 
Maar bij poging drie en vier beginnen de ongetrainde biceps te 
sputteren. Frustrerend, want mijn torso kan best concurreren met 
die van Jordy. ‘Maar dat telt niet in onze sport', grijnst die. ‘We 
hebben ooit zo'n bodybuilder gehad', zegt Carlos. ‘Spieren van 
hier tot ginder, elke dag zat hij in de fitness. Hij klom een touw op 
enkel met zijn handen. Indrukwekkend, maar dat duurde tot proef 
3. Daarna: licht uit. (grinnikt) Kracht is niet alles in survival. 
Techniek en gewicht, dat telt vooral.' 
 
De Zak 
 
Dat merk ik bij de volgende proef: De Zak. Het concept is simpel: 
een zak van twee meter lang hangt verticaal aan een touw. Je 
kruipt er langs onder in, je moet er langs boven uit. Fluitje van een
cent, denk ik. Maar hoeveel ik ook wriemel, hoe hard ik ook sleur, 
hoe groot ik me ook maak: het gaat gewoon níet. ‘Wie heeft dit in 
godsnaam uitgevonden?'  
 
Blijkt dat dat twee halve gare Nederlanders waren in de jaren '80. 
In Beltrum, een boerengat in de Achterhoek, was er nogal veel 
vraag naar georganiseerde vossenjacht. Eén probleem: die was 
verboden, en dus speelden de mensen zelf maar voor vos. Twee 
jongemannen, Stef Beunk en Jan Maarse, liepen met een in 
vossenurine gedrenkt doek voor de jagende meute uit. Ze trokken 
door bossen, weilanden, beken, vaarten,... Tientallen kilometers 
lang. En vooral: ze maakten haast. Want achter hen snuffelden 
bloeddorstige honden razendsnel het spoor op. Als die hen 
inhaalden, hadden ze een probleem. Uiteindelijk groeide de 
jachtvorm uit tot een sport. De rechtendoortocht in de wilde natuur 
bleef, onderweg werden enkele kunstmatige hindernissen 
toegevoegd. Op het masochistische af.  
 
Aimé Anthuenis-truc 
 
Voor alle duidelijkheid: wij deden in Adegem niet het hele 
parcours. Sommige hindernissen zoals de boogschietstand, het 
boomstamhakken en de ‘boereleute' - beeldt u er zelf maar iets bij 
in - stonden dinsdag nog niet opgesteld. Bovendien is het hele 
parcours tien kilometer lang met 28 hindernissen – de echte 
toppers doen de ronde zondag zelfs twee keer. Voor een 
ongetrainde beginneling is dit zowel fysiek als technisch 
onmogelijk. Alleen al het pièce de résistance – een 
touwenparcours van zowat vijftig meter lang – is gekkenwerk. De
Gibbon slingert zich in een recordtempo van band naar touw naar 
paal en weer terug, ik worstel een kwartier lang met touw één. En 
besluit dan maar de recreantenversie te proberen. Want naast het 
wedstrijdparcours is er zondag ook een survival voor recreanten, 
die vooral in koppelvorm wordt afgewerkt. Je hebt er geen 
klimtechnieken nodig, enkel durf en doorzettingsvermogen. En 
een beetje inventiviteit. Zo bots ik op een bepaald moment op een 
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gekruiste apenbrug. In het midden kan je niet rechtstaan, maar je 
moet er wel op één of andere manier over. Dus leg ik me plat op 
de buik, de neus naar de verkeerde kant, en schuif ik belachelijk 
langzaam achterwaarts over de knoop. Carlos en Jordy gieren het 
uit. ‘Godverdoeme! Waar ben jij geboren?', vraagt Carlos. ‘In 
Lokeren? Dan is dit vanaf nu de Aimé Anthuenis-truc. Nog nooit 
gezien, maar hij is wel effectief.' Misschien zorg ik ooit nog voor 
een revolutie in de survivalsport.  
 
Vaart-jacuzzi 
 
Ondanks het Aimé-succesje begint mijn lichaam toch stilaan te 
sputteren. Effe rusten, denk je dan, maar dat is geen optie. Bij 
survival wordt er immers gelopen tussen de proeven. Over 
weilanden, door beken, onder prikkeldraad, in claustrofobische 
tunneltjes,… Het lijkt dodelijk, maar eigenlijk is dat lopen een 
welkome afwisseling. 
 
Trouwens: stilstaan is geen optie. Dat ondervind ik aan den lijve 
tijdens een plaspauze. Als ik me wijdbeens parkeer langs de dijk, 
slaan ze plots ongenadig toe: krampen. Keihard in mijn 
rechterbeen, tegelijkertijd in de dij en de kuit. Nooit geweten dat 
ik die spieren nodig had om mijn gevoeg te doen, maar het doet 
verdomme pijn.Maar ik moet verder, naar de volgende proef.  
 
Dat is een touw van veertig meter lang over de vaart. In het 
midden zit Jordy, in een net, dat als rustpauze dient. Ik begin eraan 
met volle moed, bovenop het touw, maar merk al snel dat mijn 
ribbenkas op die manier opengereten wordt. Switchen naar 
apengang dan maar. Dat gaat even lekker, maar geleidelijk aan 
veranderen mijn biceps in drumstokjes. ‘Komaan, je bent er 
bijna!', roept Jordy. Hij heeft gelijk, verdomme. Met mijn laatste 
krachten schuif ik op. Onder mij beeld ik me een slangenkuil in, 
met stalen pieken en een gloeiende lava. Vallen is geen optie. Nog 
een centimeter, en nog één. ‘Nog één hand en je bent bij mij', zegt 
Jordy. Maar dan zie ik dat water. Zo koud, maar ook zo lieflijk 
kabbelend, als een jacuzzi die je verlost van alle pijn. En boven 
mij Jordy, met uitgestoken hand, maar ook zo onbereikbaar, want 
ik wéét dat ik niet meer de kracht heb om me op te trekken. Even 
pauze, even twijfel. Plons.
 
Den Tarzan 
 
Ik ben doornat. Ik lurk wat zielig aan een coca terwijl het snot 
onderaan mijn neus bengelt. De krampen trekken van achter mijn 
oren tot mijn kleine teen. Maar daar staat hij dan: Carlos, met 
pretoogjes en een stralende glimlach. En een houten balk op zijn 
schouder: ‘Hier, voor de foto! En lopen, hé!' We zijn weer weg.  
 
Ondertussen ben ik eigenlijk al tien keer dood. Een survivalrun 
werkt immers met een overlevingsbandje. Als je niet slaagt in een 
proef, nemen ze dat af en word je niet opgenomen in de 
einduitslag. ‘Een wreed systeem', zegt Carlos. ‘Sommigen leggen 
een heel parcours perfect af, maar geraken niet door de laatste 
proef. Bij ons is dat het legendarische Opkikkertje. Een steile 

Page 3 of 4Het Nieuwsblad Online

25/11/2009http://www.nieuwsblad.be/Article/PrintArticle.aspx?ArticleID=AQ2IL3GL



plank waarop je jezelf op je buik naar boven hijst door een stok 
steeds hoger te steken. Be-re-lastig. (grijnst) Het Opkikkertje doe 
ik niet. Geen optie. Maar voor mijn laatste proef kan ik niet anders 
dan enthousiast worden. Als we ernaartoe lopen - beter: 
strompelen - springt de Gibbon als een dartel konijn naast mij: ‘Ja! 
Den Tarzan! Echt zalig! Daar ga je pas van genieten!' Het concept 
van ‘den Tarzan' is alweer simpel: je gaat via een apenbrug naar 
het midden van de vaart, daar pak je een touw vast, en zo slinger 
je tot in een net dat tien meter verder hangt. ‘Als ik me hier 
vasthoud, geraak ik er toch hé?', vraag ik aan Carlos. ‘Joa, joa, 
geen probleem.' Ik slinger, ik zak een beetje door het gladde touw 
en ik val. Plons (bis). In de vaart, net voor het net. Zalig. Ik geniet 
er écht van. Het geeft niet meer dat ik nat ben, het geeft ook niet 
dat ik ril van de kou en mijn armen niet meer kan strekken. Het 
gevoel dat ik even Tarzan was, overtreft alles.'  
 
*** 
 
's Anderendaags krijg ik een sms'je. Of ik zin heb in een partijtje 
squash. ‘Nee', stuur ik terug. ‘Nu niet. Ik ben dood.' En dat voelt 
verdomd zalig.  
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