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elgierne Andreas Heyerick (27 år) og
Bertrand Goethals (26 år) har længe
konkurreret i geograﬁsk viden og
havde et godt øje til hver deres Guinnessrekord, de ville slå. Bertrand Goethals øvede
sig i at sige ﬂest hovedstæder på ét minut,
mens Andreas Heyerick trænede i at få ﬂest
hovedstæder over sine læber på ét minut,
samtidig med at han sad i en rutsjebane.
Da idéen om at tage ud i verden sammen
formede sig i 2014, blev der derfor hurtigt
puttet en Guinness-rekord ind i foretagendet. De to venner faldt over tanken om at
bestige den højeste tinde i hvert europæisk
land på tid og fandt ud af, at den hurtigste
tid indtil videre var 836 dage. En rekord, de
sagtens mente at kunne slå. Projektet blev
navngivet ”Over The Top”, og planlægningen
gik i gang. Deres ven, Yannick Vandermeren
(26 år), sluttede sig til projektet, og i juli 2016
begyndte rejsen mod rekorden.

Toptur på tomlen
For at blive godkendt i Guinness Rekordbog
skal drengene opfylde en hel del krav. De
skal have beviser fra hver besteget bjergtop i
form af billeder, optagelser, GPS-koordinater,
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Det startede som en drøm om at komme lidt væk og lære Europa bedre
kende. Så slog konkurrence-genet til, og turen forvandlede sig til et
forsøg på at slå en Guinness-rekord. WIDE har mødt tre belgiske fyre,
der er i gang med at bestige det højeste punkt i hvert europæisk land.
Tekst: SOFIE HOUGAARD NIELSEN Foto: ANDREAS HEYERICK, BERTRAND GOETHALS
OG YANNICK VANDERMEREN // OVERTHETOP.GENT

logbog og øjenvidner, der bekræfter de tre
belgieres tilstedeværelse på hver top.
For at gøre udfordringen større, har Over
The Top-drengene valgt, at de ikke må ﬂyve.
Ved at blaffe gør de rejsen så økonomisk og
miljøvenlig som mulig, og efter knap 5 måneder på farten har de tilbagelagt mere end
90 procent af turens godt 25.000 km ved at
tage tomlen. De sover hos lokale venner, i
telt eller hos CouchSurﬁng-værter.
En vigtig dimension ved at tomle er, at
drengene møder en masse mennesker på
deres vej.
”Vi har en unik chance for at interagere
med lokalbefolkningen i hele Europa, og
det er med til at gøre vores eventyr så
meget mere spændende”, fortæller Andreas
Heyerick.

Turen startede med en uplanlagt udfordring, da deres bagage blev væk på den
eneste ﬂyvetur, de tre rejsekammerater
havde tilladt sig selv. Da de nåede til Island
var bagagen ikke kommet med, og gletsjeren
hvor Islands højeste bjerg ligger, smeltede
for hurtigt i sommervarmen, så al adgang var
derfor blevet lukket. Det har betydet, at rejsen bliver forlænget, men Guinness-rekorden
er stadig mulig.

Mere end et rekordforsøg
Turen er blevet til noget større og mere end
blot et forsøg på at slå en Guinness-rekord.
Drengene bruger en del af de penge, de har
fået doneret undervejs, på tre udvalgte velgørende formål. Derudover vil de også bruge
deres oplevelser på rejsen som springbræt

Fyrenes top-3 over
de fedeste toppe
1.
Grossglockner i Østrig
3.798 m.o.h.
Et mægtigt bjerg og et fantastisk sted for
nye bjergbestigere, hvor du får en følelse
af alpin bjergbestigning, uden at ruten er
for lang eller hård. Udsigten fra toppen får
dig til at tabe både næse og mund!
2.
Galdhøpiggen i Norge
2.469 m.o.h
Bjerget er smukt og ligger afsides. Vejen
til toppen er simpelthen fantastisk. Bjerget
er ikke så højt i sig selv, men pga. den
nordlige placering kan du blive belønnet
med sne.

rent karrieremæssigt. Andreas, Bertrand og
Yannick er nemlig alle journalister, og har
oplevet, hvor svært det er at få job i den
branche i disse år.
”Mange virksomheder efterspørger erfaring, men de er ikke villige til at give os den.
Så unge mennesker må tage sagen i egen
hånd og opsøge erfaring andetsteds”, fortæller Andreas Heyerick.
De tre drenge håber, at de kan markere
sig i mediebranchen med deres rejseberetninger. Foreløbig har de både fået en aftale
om en dokumentar og en bog i hus.

Det bedste? Menneskene!
At rejsen handler om meget mere end selve
bjergbestigningerne, bliver klart, når man
spørger de tre venner om det bedste ved
deres mission:
”Det bedste? De gode mennesker! Med
vores måde at rejse på spørger vi ukendte
mennesker om hjælp hver dag. Det er fantastisk at se, hvor mange mennesker der er
villige til at åbne deres biler og huse for os,
kun for at hjælpe et andet menneske. Vi er
trods alt fremmede mennesker, der træder
ind i andres privatsfære, og det kræver en vis
mængde mod og tillid at opføre sig sådan”,
beretter Andreas.
Andreas, Bertrand og Yannicks dage er
fyldt med både fede og frustrerende oplevelser. De har kørt med en tyrkisk-tysk eksfange
gennem Istanbul om natten, diskuteret med
en russisk mand, der prøvede at stjæle deres
bagage, fordi de ikke ville betale hans fars
togbillet, og er blevet kørt 250 km af en ﬁnsk
mand, der egentlig skulle en anden vej. I
Hviderusland blev de inviteret på middag hos
en venlig mand, der gerne ville lære dem at
kende – og måske afsætte sin datter:
”Lige efter vi havde passeret grænsen fra

Polen til Hviderusland, begyndte vi at blaffe
i retningen mod Minsk. Efter fem minutter
stoppede en mand, der hed Sergei, med
en lille hund på bagsædet. Han forklarer på
gebrokkent engelsk, at han vil tage os med
på vejen mod Minsk, men at han skal sætte
hunden af derhjemme først. Da vi kommer til
hans hus, bliver vi straks inviteret indenfor,
hvor vi bliver introduceret til hans datter,
Veronika, der studerer i Polen og med det
samme blev udnævnt til oversætter. Sergei
lavede te og begyndte pludselig at kokkerere et helt måltid. Vi ﬁk brød med hjemmelavet
marmelade, stegte osteruller og grøntsager
med ﬂøde. Sergei spørger interesseret ind til
os, mens han spørger, om vi ikke synes, hans
datter smuk. Veronika er ganske klar over, at
hendes far prøver at gøre os interesserede
i hende, så hun oversætter kun brudstykker,
og er tydeligvis pinligt berørt. Da vi skal videre, spørger Sergei om vores kontaktinformationer, sikkert så han kan sende sin datter
vores vej en dag. Han er nok det venligste
menneske, vi har mødt. Han delte sin tid,
mad og tanker med komplet fremmede af sit
hjertes godhed.”
Alle rejsebekendtskaberne har givet rejsekammeraterne en fornyet tro på, at verden er
et godt sted at være.

3.
Elbrus i Rusland
5.642 m.o.h.
Elbrus kommer kun med i top 3 på grund
af følelsen, du får, når du endelig når toppen. Vejen derop er ekstremt lang (knap
10 timer) og stejl og går gennem dyb sne.
Base camp er en sand katastrofe: ødelagte
bygninger, skrald over det hele og de
værste toiletter. Der er diesel-scootere, der
kører turister op til toppen. Hvis du ikke
selv vil nå toppen, så skal du lade være
med at komme! Når det er sagt, var det ret
fedt at bestige én af ’The Seven Summits’
(de højeste tinder på hvert kontinent, red.).
Det er en mærkelig følelse at mangle ilt i
5.600 meters højde!

De tre belgiere har også besteget
Danmarks højeste punkt, Møllehøj
(170,86 meter over havet).
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