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De Friese husky’s zjijn onderweg in de Duitse sneeuw.

FOTO FAMILIE BERENDSCHOT

Husky’s volbrengen zware tocht
GER BOSKLOPPER

DRACHTEN - Voor de tweede keer is
het Sandra en Han Berendschot van
het Drachtster sledehondenteam
Touch of Frost gelukt de Trans Thuringia te voltooien.
De Trans Thuringia in Duitsland is
met 280 kilometer de langste sledehondentocht in Europa. De tocht, georganiseerd door de Deutscher
Schlittenhundensportclub für Langstreckrennen und Touren, eindigde
afgelopen weekeinde.
In zes dagen legde het Friese duo
zeven etappes van circa 40 kilometer
af. ’s Nachts moest er geslapen wor-

den in een tentje, in de sneeuw.
,,Maar ik was iedere dag zo moe
dat het buiten slapen helemaal geen
probleem was’’, vertelt Han. ,,In een
bivakzak met een slaapzak en hondjes lekker tegen je aan, was het goed
te doen.’’
In de drie wedstrijdklassen stonden 38 teams op de deelnemerslijst.
In de toercategorie hadden zich 24
teams ingeschreven, onder wie Sandra en Han en nog vier Nederlandse
teams.
Slechts vijf teams lukte het om alle etappes volledig af te leggen, inclusief de overnachtingen. De tocht,
waarbij talrijke hellingen genomen
moesten worden, vroeg dan ook veel

Slechts vijf teams
lukte het om alle
etappes volledig
af te leggen
van de honden.
De eigenaren zijn voorbereid op
alle denkbare pechgevallen. Een
greep uit de verplichte bagage: een
sleezak zo groot dat in geval van

nood hier een hond in kan, EHBOset voor mens en dier, reserve treklijn, reserve halsbanden, karabijnhaken, sneeuwankers, hoofdlamp
met batterijen, zakmes.
Maar de husky’s Eska, Jynxx, Findus, Ace, Iluq en Sky kenden onderweg geen problemen. Han: ,,Het is
een fantastische ervaring om samen
met je honden te buffelen om op een
berg naar boven te komen. Je wordt
beloond met een geweldig uitzicht.’’
Sandra en Han gaan nu rustig ‘aftrainen’ met de honden.
Tot september krijgen ze rust.
Daarna beginnen de trainingen
weer, voor de volgende Trans Thuringia.

