
2018, Venediger Huttentocht



Agenda

 Tocht 

 Tochtbeschrijving & Is Diabest wat voor mij?

 De tocht zelf

 Benodigdheden & kosten

 Trainingsweekend

 Belangrijke data

 Sponsordoel 2018

 Voorbereidingstraject

 Medische begeleiding

 Ervaring 2017

 Vragen/open discussie



Tochtbeschrijving

 6 dagen Alpiene tochten lopen door prachtige Alpen (Zo t/m Vr)

 Tocht varieert qua hoogte van zo’n 2000 t/m 2900 mtr

 Alpien karakter, zwaarte zit vooral in conditie/lengte en “stapzekerheid” over 

bergpaden.

 Per dag zo’n 6-8 hr wandelen (+8-10 kg rugzak).

 Tocht gaat over bergpaden

 Dus niet: brede wegen

 Dus niet: onbegaanbare paden/klimmen met je handen/zekeringen etc.

 Dus wel: hobbelige stenen voetpaden.

 Dag 4 kunnen we voorraad aanvullen.



Is Diabest wat voor mij?

 Diabest 2018 is voor mensen met diabetes type 1 of insuline gebruikend

 In bezit van goede conditie (of dit te willen opbouwen voor september 2018) 

 Je hebt zin in een uitdaging & mooi avontuur

 Je wilt je ervaring met Diabetes verrijken, samen met lotgenoten en 

professionele begeleiding.

 Wandelervaring is een pré
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Dagindeling

 Dag 0 (za 16)  Reis naar Oostenrijk (Matrei)

 Dag 1 (zo 17)  Matrei naar Bergersee hutte (2-3 hr; easy)

 Dag 2 (ma 18)  naar Reichenberger hutte (6-8 hr; pittig)

 Dag 3 (di 19)  naar Clarahutte (3-4 hr; easy, evt. naar Gletscher(+2hr))

 Dag 4 (wo 20)  naar Essener-Rostock hutte (3-4 hr; easy); busje

 Dag 5 (do 21)  via naar Defreggerhaus (6-8 hr; pittig)

 Dag 6 (vr 22)  ochtend in/bij de hut & terug naar Matrei (3 hr)

 Dag 7 (za 23)  terugreis 

 Bij slecht weer 

Loopschema:

45 min lopen, 5 min aktieve pauze/controleren 

45 min lopen, 5 min aktieve pauze 

45 min lopen, 30-45 min pauze (lunch) 

Etc. 



Dag 0 (za)

• Vertrek Geldrop naar Matrei (800 km)

• Met gehuurde busjes

• Laatste goede maaltijd nuttigen

• Ca. 05.00h vertrek, dan hebben we 

diner in Oostenrijk



Dag 1 (zo)  Bergersee Hütte

 Na ontbijt klaarmaken voor 

tocht

 Inwandeltocht ~700 mtr omhoog 

naar hut.; ca. 4 hr.

 Ook:

 Busje klaarzetten voor 

halverwege de tocht te kunnen 

herbevoorraden.



Dag 2 (ma)  Reichensberger Hütte

 Na ontbijt klaarmaken voor 

tocht

 650 m, 930 m, 6-8 uur

 Vroeg vertrekken (~7:30-8:00)



Dag 3 (di)  Clara Hütte

 Vroeg vertrekken (~7:30-8:00); 3-4 hr

 Mooie tocht op hoogte.

 Optioneel: extra 2-3 uur erbij om naar de voet 

van een gletscher te lopen.



Dit is een pad (meestal)

Dit is geen pad

Dit is alleen een pad voor ervaren lopers

Dit is een pad

(soms)



Dag 4 (wo)  Essener-Rostocker hutte

 Vroeg vertrekken (~7:30-8:00)

 Dag via dal & weer omhoog. Bijladen.

 Ca. 5 hr.



Teaser dag 5

Op de kam



Dag 5 (do)  Defreggerhaus

 Vroeg vertrekken (~7:30-8:00); 6-8 hr

 Klim over kam (~2800 mtr).

 Stevige klim naar uiteindelijke hut (2900 

mtr)



Dag 6 (vr)  afdalen naar Matrei

 In de ochtend in de hut genieten van omgeving

 Evt. op sneeuwveld indien mogelijk

 Teruglopen naar Matrei/busjes (~3 a 4 uur)



Bij slecht weer

 Ten eerste: september is de beste maand om in de Alpen te zijn (meest 

weerbestendig/soms sneeuw).

 Bij slecht weer (onweer/regen/veel wind) is het niet verantwoord de (hele) 

tocht te lopen, we zullen dan afdalen en de volgende hut via het dal proberen 

te bereiken.

 Ook kunnen we elke dag afdalen en dal bereiken in geval van calamiteiten.



Benodigdheden

 Paklijst volgt 

 Rugzak 30-35 L (gewicht ~8 kg houden) 

 Schoenen: ingelopen cat. B, B/C, C, evt. D. Zeker niet A (ivm zachte zool). 

 Niet meer dan 5 jaar oud. 

 Kleding: voorkeur synthetisch, laagjes kunnen maken van warm naar koud/nat. 

 Eten/drinken onderweg: 

 Ontbijt/diner in hut 

 Marsen/Snickers/chocolade/lunchpakket te koop in hut 

 Lunch: Hardkecks als biscuit of “adventure food” bv. via Bever Zwefrsport 

 koffie/thee kunnen we onderweg maken bij middagpauze (1-2x brander/pan mee) 

 Lidmaatschap NKBV (korting bij hutten). Mag, hoeft niet. 



overnachting halfpension

Hut 1 15 25

Hut 2 15 24,5

Hut 3 15 25

Hut 4 15 26

Hut 5 15 26

lidmaatschap NKBV* 50

Pension aankomst 50

Pension vertrek 50

Excl. Drank ca. 150
Excl. Lunch (zelf meenemen of lunchpakket uit hut)

Excl. Heen/terugreis
ca. 225-
275

Indicatie kosten (september)  €725-775,-



Trainingsweekend  €100,-

 13-14-15 April 2018; verplicht.

 Locatie Ardennen  

 Vertrek vrijdag avond 19:00 Geldrop 

 Zaterdag tocht lopen (~18-20 km), pittig.

 Zondag tocht lopen (~15 km) & retour nl 

 Gedachte: 

 Trainen (bepakking, lopen, …)

 Kennismaken 

 Schoenen inlopen/oefenen met rugzak lopen 

 Ervaringen uitwisselen diabetes & sponsering 

 Voorbereiden September 

 (e.g. paklijst, materialen, voeding, veiligheid,….) 



Belangrijke data

 Informatie 6 februari 2018

 Za 24 februari sluiting aanmelding. Aanmelden kan:

 Vanavond

 Persoonlijk/telefonisch

 Email: stichting.diabest@gmail.com

 Testdag 24 Maart (Gulberg te Nuenen).

 Trainingsweekend 13-14-15 April 2018 (vertrek vrijdagavond 19:00 Geldrop)

 2e testmomemt eind Augustus (te bepalen)

 Tocht za 1 t/m za 8 September 2018 (vertrek vanuit Geldrop)



Deelnemen

 We hebben plaats voor 9 deelnemers, maximale groepsgrootte 15 personen.

 Er zijn 14 geïnteresseerden

 Criteria:

 medische risico’s & diabetes achtergrond

 Motivatie

 Fysieke conditie 



Sponsordoel 2018

 Afgelopen 3 jaren hebben wij diabetes-gerelateerde doelen gesponsord: 

 Bas v/d Goor foundation

 Closed loop pomp (Inreda)

 D-support (oppascentrale)

 Wij hebben ambities om verder Diabest uit te bouwen & te professionaliseren 

en hier hangen kosten aan, dus Diabest zelf is dit jaar het sponsordoel.

 Wij vragen minimaal 250 euro per deelnemer als tegenprestatie, de overige 

kosten zijn tegen werkelijke kosten.



Voorbereidingstraject

Sylvia Noordermeer

Rol en taken

FYSIOTHERAPEUT



TESTEN ALGEMENE CONDITIE

24 MAART TEST-BIJEENKOMST

- DOORNEMEN ALGEMENE VRAGENLIJST

- BEPALEN WANDELCONDITIE:  WANDELEN OP DE GULBERG IN NUENEN

- BEPALEN SPIERKRACHT

- VOORLICHTING MET BETREKKING TOT TRAINEN



Voor de deelnemers die meegaan naar 

Oostenrijk.

 ERGOMETRIE TEST

 MAXIMALE INSPANNINGSTEST

 BEPALEN VAN JE ALGEHELE CONDITIE

 BEPALEN VAN MAXIMALE HARTSLAG

 ZO VEEL MOGELIJK UITSLUITEN VAN

HARTKLACHTEN.



TIJDENS DE VOORBEREIDING

FYSIOTHERAPEUT AANSPREEKPUNT VOOR:

 FYSIEKE KLACHTEN

 VRAGEN en ADVIES OVER TRAINING



TIJDENS DE TOCHT



VRAGEN



Medische begeleiding
Linda Meertens, diabetesverpleegkundige

Alexander Stork, internist



Glucoseregulatie

 Uitdaging

 Voor de meeste lopers geen doel op zich



Uitdaging

 Langdurige inspanning

 Brandstof en verbranden

 Insuline gevoeligheid neemt toe

 Veranderde insulinebehoefte

 Insulinegevoeligheid

 Inspanning

 Hoogte

 Etc.

 Nachtelijke hypo’s

 Veel ervaring

 Loper

 Medisch team



Samen reguleren

 Ervaring eigen lichaam

 Ervaring medisch team

 Gebruik van (continue) glucosemeting

 Dagelijks ‘spreekuur’









Ervaringen 2017



Vragen?


