MESA wandel-4-daagse 23/06/2015 – 26/06/2015
Enkele maanden geleden kwamen we op het idee om eens deel te nemen aan de MESA. We hadden van
verschillende clubleden al positieve verhalen gehoord en 4 dagen stappen in de Ardennen sprak ons ook
wel aan. Zo gezegd, zo gedaan, we schreven online in om 4 x 16km te stappen en we zouden verblijven
in B&B Villa Le Monde in La Roche-En-Ardenne. Om op de
verschillende startplaatsen te geraken kozen we voor het
busvervoer georganiseerd door de MESA. Ter info MESA
staat voor “Marche Européenne du Souvenir et de l'Amitié”
(een hele mond vol vandaar dat iedereen het altijd heeft
over "de MESA" ) en is een door het Belgisch Leger
georganiseerde 4-daagse wandeltocht waarbij je kan kiezen
uit 16km (mini-MESA) of 32km (gewone MESA).
Maandag 22 juni - vertrek richting La Roche-En-Ardenne
Vandaag was het eindelijk zo ver, na weken uitkijken en aftellen vertrokken we vandaag richting La
Roche. Het weer zat niet mee, we zijn in de gietende regen vertrokken. Eens we in La Roche aankwamen
hoorden we dat het thuis aan het opklaren was, maar niet in La Roche, het heeft nog een hele dag
geregend. We hebben even toerist gespeeld en het gezellige centrum verkend om vervolgens in te
checken in onze B&B. Tegen de avond aan beterde het weer eindelijk en zagen we door ons dakraam
zowaar een blauwe hemel.
Dinsdag 23 juni – 1ste wandeldag - La Roche-En-Ardenne
Nog meer dan gisteren was het nu echt zo ver, de eerste wandeldag. Wederom opgestaan met regen en
de hemel zat helemaal dicht, we zouden onze regenjassen en paraplu's nodig hebben.
Bij het ontbijt hebben we Annemie en Eric uit Torhout leren kennen. Zij hebben de MESA al 6x gestapt
en hebben enkele dagen voordien nog effe de 100km van Torhout uitgestapt. Enkele dagen na de MESA
staat een 4-daagse in Luxemburg op het programma, om maar te zeggen dat dit zeer ervaren en
geoefende stappers zijn . Net op het moment dat we onszelf voorstelden en zeiden dat we
Schorrestappers zijn kwam nog een derde wandelkoppel de ontbijtruimte binnen die spontaan
antwoordden "Oh, wij zijn ook
Schorrestappers" . Het zijn Monique
en Werner, zij gaan de 32km stappen
maar kunnen maar 2 dagen meestappen.
Na een stevig ontbijt konden we
vertrekken. De eerste dag was de start in
La Roche zelf dus gingen we te voet naar
de start. Het regende nog steeds maar
gelukkig al iets minder hevig.

De start kon tellen: direct ongeveer 1km serieus stijgen (+-120m hoogteverschil overwonnen). Na de
fikse klim die gelukkig over asfalt liep werden we een eerste keer gescand en doken we het bos in. Het
was intussen gestopt met regenen en maar best want hier begon het glibberen en glijden en hadden we
onze volledige concentratie nodig om niet uit te schuiven . Het ging nog ongeveer 3km gestaag
omhoog en vanaf dan was het een golvend parcours.
Na net geen 7km kwamen we aan een volgende scanning
en meteen de splitsing van 16 en 32km. Het merendeel
volgde de 32km dus vanaf hier was het heel wat rustiger
stappen, we moesten nu zowaar zelf ook wat op de pijlen
beginnen te letten want tot nog toe was het gewoon de
massa volgen .
Een aantal kilometer verder hebben we ons aan de kant
gezet om te lunchen. Wij passeerden niet op de halfwegstop van de organisatie dus voor ons geen mogelijkheid om iets te kopen. We hadden echter onze
voorzieningen genomen en vanmorgen broodjes gekocht.
Na een kwartiertje gingen we met een volle maag weer op pad en zetten we er weer flink de pas in, de
batterijen waren immers weer opgeladen . Een beetje
verder sloot de 32 opnieuw aan en was het weer wat
drukker. Ongeveer 1km voor het einde zagen we weer een
tentje van de organisatie staan, een paar kilometer terug
stond er een tentje waar je een stuk appelsien en een zakje
water kon nemen. Even kijken wat ze hier uitdelen en het
zijn zowaar ijsjes . Het appelsientje hadden we niet
genomen maar een ijsje laten we niet liggen! . We
hebben ons op een muurtje gezet om te genieten van ons
ijsje en dan op pad voor de laatste kilometer.
Een paar bochten verder zagen we La Roche liggen en kwamen we weer in de bewoonde wereld. Aan de
aankomst had het leger enkele tentjes gezet en kon er iets gegeten en gedronken worden. We waren
overigens net op tijd want er passeerde een fikse regenbui. Gelukkig was het niet van lange duur en
kwam nadien de zon er weer door. Voor ons was dit de moment om weer richting B&B te trekken. De
eerste dag was een prachtige wandeling, we kijken al uit naar de volgende dagen.
Woensdag 24 juni – 2de wandeldag - Marche-En-Famenne
Vandaag was het vroeg opstaan want de bussen kwamen om 6u55 en zouden vertrekken om 7u25. Zo
vroeg opstaan op vakantie is niet helemaal ons ding, en we zijn gisterenavond na het eten nog geruime
tijd blijven napraten met Werner en Monique waardoor we nogal laat in ons bed lagen, het "pikte" dus
vanmorgen .

De vertrekplaats van de bussen was ongeveer op 15min stappen van ons verblijf maar we hebben
vanmorgen toch de auto genomen, want net zoals een echte wandelaar willen we zo kort mogelijk bij de
start (of bus in dit geval) parkeren .
Na een halfuurtje rijden met de bus waren we in Marche-En-Famenne, waar de start intussen gegeven
was voor de tweede wandeldag. Omwille van het vroege vertrek hadden we niet kunnen ontbijten in
onze B&B maar de uitbaters hadden wel voor een ontbijtpakket gezorgd, dus voor we op stap gingen
was het eerst tijd om rustig te ontbijten .
De wandeling van vandaag was een heel andere dan die
van gisteren. Gisteren moesten we vanaf de start direct
een serieus hoogteverschil overwinnen maar vandaag
niets van dat, het werd een eerder glooiende tocht. Ook
de omgeving was anders, gisteren liepen we
voornamelijk door bossen, vandaag tussen de velden. En
dat was vandaag ideaal want de zon kwam erdoor en
tussen de velden was het genieten in het zonnetje. Net
zoals gisteren hadden we rond 12u45 onze 16km achter
de rug, en konden we uitblazen en iets drinken aan de
aankomst.
Na een dik halfuur zijn we naar de bussen gegaan maar daar kregen we niet zo'n tof nieuws, onze bus
naar La Roche zou pas vertrekken om 15u of als er 20 stappers waren, in het slechtste geval was het dus
nog meer dan anderhalf uur wachten! Na bijna een uur wachten waren we nog maar met 15 stappers
maar werden de plannen gelukkig gewijzigd. De bussen naar de andere bestemmingen geraakten ook
niet vol en dus werden alle bussen samengevoegd en konden we direct vertrekken. Zo waren we rond
15u45 terug in La Roche en konden we naar onze B&B om te douchen.
Nadien was het hoog tijd voor een deugddoend terraske en een lekker etentje . Vanavond gaan we
wel op tijd slapen want morgen vertrekt de bus 5 minuten vroeger, dus een beetje vroeger opstaan .

Donderdag 25 juni – 3de wandeldag - Durbuy
Op naar Durbuy vandaag, waar we mogen starten in de gezellige stadskern . De 16 en 32km werden
vanaf de start direct gesplitst wat maakte dat het de eerste kilometers zeer rustig wandelen was. Van
zodra de afstanden terug samen liepen was het heel druk, we zaten nu in de voorhoede van de 32km en
werden langs links en rechts voorbijgestoken, zelfs op plaatsen waar het bijna niet mogelijk was.
De stops op de MESA stellen niet veel voor, er staat
een vrachtwagen van het leger waar je water kan
tanken, je krijgt iets om te snoepen (cakeje of carré
confituurtje) en met wat geluk staat er een mobiel
eetkraampje en enkele banken. WC's zijn er
onderweg niet, tenzij aan de middagstop maar daar
passeert de 16km doorgaans niet, behalve vandaag .
Op de middagstop kan je iets te drinken en te eten
(braadworst) kopen en dat hebben we dan ook
gedaan .
Op deze stop zagen we Walter en Swa, twee
Schorrestappers die al jaren deelnemen en er ook
een beetje verantwoordelijk voor zijn dat wij dit jaar
deelnemen, hun verhalen hebben ons overtuigd .
De tocht zelf was weer glooiend en vooral weer
tussen de velden. Ondanks dat we niet zwaar
hebben moeten klimmen zaten we toch op de
heuveltoppen die ons een mooi uitzicht gaven op de
omgeving. Na de middag werd het al wat minder
aangenaam omwille van de brandende zon (24°C
vandaag). Gelukkig kregen we op de laatste stop
weer een ijsje wat we uiteraard niet geweigerd hebben, wat had u gedacht? .
Aan de aankomst hebben we nog even uitgepuft op een bankje in de schaduw met zicht op de
omliggende bergen, puur genieten . Om terug te keren werd vandaag gewerkt met een pendelbus die
de stappers van Durbuy naar de grote busparking een beetje verderop bracht. Eens op de busparking
hadden we geluk, we hadden de laatste 2 zitjes in een bus richting het kamp in St. Hubert en La Roche.
Spijtig genoeg reden we eerst naar St. Hubert waardoor we ongeveer 1u15 op de bus hebben gezeten,
maar we klagen niet, het was een bus met airco en we hadden alle tijd van de wereld, het is immers
vakantie .
Na een deugddoende douche en het avondeten was het tijd om alles wat we niet meer nodig hadden al
in te pakken en in de auto te zetten, het was onze laatste nacht en we hadden geen zin om 's morgens
om 6u30 met valiezen te sleuren .

Vrijdag 26 juni – 4de wandeldag - St. Hubert
Vandaag zo mogelijk nog vroeger opgestaan (de wekker stond op 5u45!!) want de bus kwam tegen 6u40
naar La Roche. Het zou vandaag de heetste dag worden met temperaturen tot 27°C, dus het kwam al bij
al goed uit dat we vroeg konden starten, zo zouden we binnen zijn voor de heetste uren van de dag.
De startplaats lag vandaag op het plein voor de basiliek van St. Hubert, een indrukwekkende locatie.
De eerste stop was vandaag niet aan een legertentje maar aan een lokaal schooltje. Enkele juffen
hadden wat lekkers gebakken en verkochten dit aan een democratische prijs. Een mooie samenwerking
waardoor het leger geen manschappen moest inzetten en het schooltje een mooi extraatje in kas kreeg.
Een paar kilometer verder kwamen wij (de 16km) voorbij een
monument ter ere van Koning Albert. Er stonden enkele militaire
voertuigen en uit navraag bleek dat er een kwartiertje later een
parade en een herdenkingsmoment zou plaatsvinden. We
besloten even te wachten om het gebeuren van kortbij mee te
maken, maar blijkbaar is de militaire stiptheid niet meer wat het
geweest is. Er kwamen de hele tijd auto’s met notabelen aan
maar het was wachten op een busje met militairen. Met een
tiental minuten vertraging was het dan toch zover, de militairen
waren er geraakt, gingen in het gelid staan en namen het geweer
ter schouder. De notabelen legden bloemen neer en vervolgens
werden de Last Post en het Belgisch Volkslied gespeeld. Dan
sprongen de militairen terug in hun busje en weg waren ze, de
hele ceremonie had misschien 10min geduurd .
Een eindje verder kwamen we een vrouw tegen die het duidelijk moeilijk had. De weg liep al een tijdje
bergop en we liepen vol in de zon. In eerste instantie waren we de vrouw voorbijgelopen maar Indra
was toch wat bezorgd dus toch maar even gevraagd of alles ok was en of ze wat water van ons wou.
Alles was goed maar met het flesje water was ze wel zeer blij . Zo hadden we toch een goede daad
gedaan, het is immers de mars van de vriendschap hè .
Meer naar het einde toe kwamen we weer heel wat
schoolkinderen tegen (zij stapten meestal de 8km, oftewel de
baby-MESA) en de ervaring van de voorgaande dagen had ons
geleerd "Als er kinderen zijn, dan zijn er ijsjes", en jawel,
ongeveer 2km voor het einde was er het zeer populaire
standje met ijsjes .
Het parcours vandaag was een combinatie van de voorbije
dagen want zowel bos als velden kwamen aan bod. Qua klimmen viel het weer heel goed mee, er zaten
uiteraard hellingen in, maar geen enkele zoals de eerste dag in La Roche. We hebben weer genoten van
de omgeving, nog maar eens het bewijs dat je niet ver moet rijden voor een prachtige wandelvakantie.

Het was de laatste dag dus aan de finish konden we onze medaille gaan afhalen, een mooi aandenken
aan de 4-daagse. We zijn nog even blijven rondhangen om nog wat in de sfeer te blijven maar het werd
uiteindelijk toch weer tijd om af te zakken naar de bus.

Zaterdag 27 juni - terug naar Boom
De MESA eindigde gisteren maar onze vakantie duurde nog een dagje langer . We hadden nog een
overnachting geboekt in de Floréal en konden dus nog een dagje toerist spelen . Op aanraden van
Willy & Rosette zijn we een omelet gaan eten bij Bouillon et Fils, een plaatselijke beenhouwer met een
kleine eetgelegenheid. En ze hebben gelijk, de omeletten zijn er heel lekker, maar ook wel heel groot .
Nabeschouwing
Het was een zeer leuke ervaring en wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar. Op voorhand vreesden
we dat het zwaar zou zijn om 4 dagen bergop en bergaf te stappen, maar dat is heel goed meegevallen.
De eerste dag was meteen de zwaarste qua klimmen, de dagen nadien hebben we ook nog de nodige
meters moeten klimmen en dalen maar was het eerder een golvend parcours.
Wat ons betreft was de organisatie dik in orde. Omwille van de besparingen bij Defensie was het budget
dit jaar gehalveerd maar mede dankzij de steun van de startgemeentes en de provincie Luxemburg
hebben ze toch alles rond gekregen. Aangezien het onze eerste keer was kunnen we niet vergelijken
met vorige edities maar wij hebben niets gemerkt van besparingen. Het enige minpunt wat we kunnen
bedenken was het ontbreken van toiletten op de kleine rustposten. Enkel op de halfweg-stop waren
toiletten aanwezig maar op die stop komt de 16km meestal niet, het was dus 16km ophouden of het bos
induiken.
Als we volgend jaar opnieuw verlof krijgen zijn we weer van de partij . De MESA 2016 wordt
vermoedelijk wel een speciale editie want het is dan de 50ste editie en dus een jubileumeditie. Als er
nog geïnteresseerden zijn kunnen we volgend jaar misschien samen gaan? 
Enkele statistieken:
- afgelegde kilometers: 68,8km (het was elke dag wel iets meer dan 16 )
- totaal aantal hoogtemeters: 1454m
- aantal deelnemers: …… (geen officiële cijfers gevonden )

Enkele sfeerbeelden

Groetjes,
Robby & Indra

