PERSBERICHT

Nederlander overleeft vijf maanden in de Arctische wildernis

12 september 2014. Avonturier Yuri Klaver is teruggekeerd van zijn vijf maanden
durende expeditie door het poolgebied van Alaska. Als eerste mens is hij erin geslaagd
om de zeer afgelegen Brooks Range over te steken van kust tot kust, door met een
kajak een rivier op te varen, een bergpas over te steken en duizend kilometer
stroomafwaarts de Arctische Oceaan te bereiken, helemaal alleen. Vier maanden lang is
hij niemand tegengekomen.

In April heeft Yuri zijn kajak uit de sneeuw geschept, die hij vorig jaar heeft
achtergelaten langs de Noatak rivier. Op ski’s vervolgde hij zijn weg naar een bergpas in
de Brooks Range, in de meest ontoegankelijke wildernis van de Verenigde Staten.
Onderweg kwam hij wolven tegen, beren die net uit hun winterslaap waren gekomen en
kariboes die in grote kudden de rivier overstaken. Eén van de grootste gevaren was het
breken van de bevroren rivier in de lente.
Yuri: "Op een nacht hoorde ik een bulderend geluid. Onweer? Kariboes? Een
aardbeving? Ik rits de tent open. De grote blokken ijs die zich hadden verzameld in de
bocht van de rivier, waren losgebroken en nu op weg naar beneden, evenals het water
dat zich achter het ijs had verzameld. De rivier begon snel te stijgen. Voordat ik mijn
voeten in mijn laarzen kon steken veegde het water door de voortent. Daar ging de
pannenset, het bestek, de bordjes, de brander. Ik gooide het kookgerei in de kajak, trok
deze omhoog, greep de tent vast waarvan de stokken al waren gebroken en sleepte
deze op de oever met een bult water erin. Uiteindelijk wist ik de spullen met veel moeite
op het droge te krijgen. Het vroor tien graden en alles was kletsnat. Achteraf bleek de
schade beperkt en kon ik de expeditie vervolgen."
Drie weken later bereikte Yuri de Aniuk rivier. Deze was door het smeltwater uit
de bergen zo hoog geworden dat hij een maand moest wachten om weer verder

stroomopwaarts te kunnen gaan. Bij de bergpas aangekomen droeg hij zijn hele
uitrusting over land, naar de oorsprong van de Etivluk rivier. Duizend kilometer
stroomafwaarts en vier maanden later bereikte hij de Arctische Oceaan. Al die tijd was
hij geen de mens tegengekomen.
Maar de gevaren waren nog niet voorbij. Yuri: "Ik sliep in mijn tent, na de vorige
nacht dertig kilometer over een kalme zee te hebben gevaren. Toen ik wakker werd om
vier uur 's middags waaide er een harde wind, waardoor golven waren ontstaan die met
volle kracht tegen kust sloegen, terwijl de wind aflandig was. Ik had een slecht
voorgevoel. Op blote voeten rende ik naar de plek waar mijn kajak zou moeten liggen.
Tot mijn grote schrik was de kajak weg, door de zee weggeslagen. De wind had de
kajak in noordelijke richting weggevoerd op weg naar de Noordpool. Drie dagen later
hoorde ik dat medewerkers van een boorplatform de kajak hadden gevonden,
aangespoeld op de Jones eilanden, vijf kilometer uit de kust."
Een aantal dagen na vertrek uit Prudhoe Bay werd Yuri op weg naar de
Canadese grens, twee weken lang opgehouden door een storm met orkaankracht. Toen
de storm over was besloot hij om naar een nabijgelegen boorstation te varen, waar hij
de kajak mocht opslaan in een zeecontainer. Aangezien zijn Amerikaanse visum bijna
was verlopen moest hij terug naar Prudhoe Bay en het seizoen beëindigen.
Volgend jaar begint Yuri in maart aan zijn derde seizoen waarin hij op ski's over
het poolijs, zo ver mogelijk Canada probeert in te gaan. De tocht is onderdeel van de
Arctic Venture expeditie, met als doel om in 2016 Groenland te bereiken.
Waarom onderneemt iemand zo’n lange en gevaarlijke reis? Yuri: "Ik wil weten
hoe ver je als mens kunt gaan. We zijn allemaal gemaakt om door de wildernis te
struinen, maar het comfort van het moderne leven maakt dat we onze fysieke en
mentale capaciteiten niet ten volle benutten. Mijn doel is om mensen te inspireren om
hun verborgen kwaliteiten te ontdekken door het geven van presentaties, door het delen
van mijn ervaringen op facebook.com/arcticventure, en via mijn website
www.lonewolfadventures.com."
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