
Svalbard 2015 expeditie, 02-22/04 
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE! 

 

 
 

 



FACTS & FIGURES 
De deelnemers, 10 Finnen en 1 Belg, zijn verdeeld in 5 teams, 5 tenten: 
 Jaakko & Nina 
 Erik & Illka 
 Teppo, Satu & Nora 
 Thomas & Antti 
 Jarkko & Marko 
 
De doelen van de expeditie: 
 21 dagen op eigen kracht, in volledige autonomie door Svalbard trekken 
 79° N bereiken 
 Perriertoppen beklimmen 
 Newtontoppen beklimmen 
 Pyramiden bezoeken 
 skiën over zeeijs 
 een ijsbeer observeren in zijn natuurlijke habitat 
 
In de praktijk resulteerde dit in: 
 13 volledige skidagen 
 4 halve skidagen 
 2 klimdagen 
 2 vrije dagen (rusten, skiën, of, zoals in mijn geval, bijkomende beklimmingen) 
 2 halve dagen specials (bezoek Pyramiden en ijsgrot) 
 
Of meer in detail: 
 135u 50' skiën  
 355,07 km afgelegd 
 8389 hoogtemeters geklommen 

 

 



Dag 0 
 

  
 
 
 
 
 
 



Aankomst in Longyearbyen. We hebben een beetje 
ruimte gehuurd in een enorme hangar, waar 
tientallen expedities en toeristische bedrijven hun 
materiaal bewaren. In een grote chaos verdelen we 
het gemeenschappelijk materiaal, doen tegelijk de laatste inkopen, pakken de pulka's om 
morgen te kunnen vertrekken. De mijne zit aan 80 kg, en ik besluit om een 8tal kg in mijn 
rugzakje te nemen, zodat er toch meer gewicht op de ski's staat dan wat ik moet trekken. 
Overnachting in Marie-Anne's Polar Rig, laten we het een hotel met karakter noemen.  
 



Dag 1 
11,1 km, -10°, open bewolking, zwakke wind. 's avonds afkoeling tot -17°.  
Een mini vrachtwagentje op rupsbanden, dat een grote slee trekt waarop al onze pulka's 
vastgesjord zijn, brengt ons in ongeveer 3 uur naar Fredheim, de start van onze toer. En ook 
de plaats waar een week geleden een ijsbeer een nachtelijk bezoek bracht aan het kamp van 
een groep Tsjechen...  

 
We vertrekken tegen de middag, en skiën nog 4 uur. Er is te weinig zee-ijs om direct naar de 
Gipsvika te skiën en zo Gipsdalen te bereiken, dus over naar plan B: de sneeuwscootertrack 
via Burn Murdochbreen en Boltonbreen. We skiën over de bevroren fjord, voorbij de 
'noorderlicht', een zeilschip dat ze voor de toeristen hebben laten invriezen, en beginnen de 
gletsjer naar boven te klimmen. 'S avonds krijg ik een snelle les wapenkunde en vuur ik voor 
de eerste keer in mijn leven enkele schoten af. De anderen hadden dit tijdens de 
voorbereidingen al gedaan in Helsinki. Ik heb ijsbeer-wacht van 2 tot 4. Het wordt nog 
behoorlijk donker. 



Dag 2 
16,6 km, -20°, zonnig, koude wind 
We klimmen verder de gletsjer op, 550 hoogtemeters, en dalen dan 
aan de ander kant weer af naar ongeveer zeeniveau. Zo komen we 
dan toch in Gipsdalen, een erg weide vallei, in de zomer een moeras. 
Dit betekent dat we constant de keuze hebben tussen glibberen over 
blank ijs, en morenes op en af klimmen... Koud, mooi weer. 7 etappes 
vandaag. Een etappe is 50 minuten skiën, en 10 minuten rust. 
Afhankelijk van het terrein en de sneeuw doen we 1 tot wel 8 km per 
etappe. In een vast roulement is elk team om de beurt 
verantwoordelijk om een etappe te navigeren en te sporen. 

 

 



Dag 3 
15,4 km, -20°, gedeeltelijk bewolkt, lichte sneeuw 
Het standaard schema: opstaan om 7 uur, ontbijten, sneeuw smelten, inpakken en om 9 uur 
vertrekken voor 8 etappes. opnieuw klimmen vandaag, via Florabreen, lang en niet steil, 700 
meter naar het hoogplateau van Lomonosovfonna. Het ritme komt erin, ik ben niet too old 
for this shit, ik doe dit nog steeds doodgraag! Svalbard bepaalt het ritme, wordt de 
dominante factor. De luchtbel waarin expedities als deze plaatsvinden vormt zich, eeuwig en 
vluchtig tegelijk.  

 
 
Philip De Roo zei het zo: "Het leven tijdens een expeditie is het mooiste wat er is. Alles klopt 
en heeft een ritme. Je slaapt samen in een tent en sleept de hele dag een slee achter je aan 
met spullen. Eindeloos skiën of lopen door die pure natuur. Weg van de wereld vol 
smartphones en voortdurende prikkels. Puurheid, weidsheid, een eindeloos landschap en de 
stilte. Dat is wat het is. Fantastisch. Onbeschrijfelijk. Je kunt de stilte letterlijk horen, ik luister 
dan naar stilte." 
 

 



Dag 4 
20,9 km, -15,8°, zonnig, oostenwind 7 m/s 
Al snel verdwijnt de zon en skiën we bijna de hele dag door white out op het hoogplateau. Ik 
heb aan de tippen van mijn ski's felgekleurde touwtjes van een cm of 10 gebonden. Aan de 
hoek waarin die waaien kan ik beter mijn richting houden, zonder constant kompas te 
moeten checken. Illka, mijn teammate-tentcompagnon valt heel goed mee. Sympathieke 
man, heel competent, een ordelijk tegengewicht voor mijn chaos. We delen dezelfde ruime 
interesse in de wereld rond ons, dikwijls ook dezelfde invalshoeken. Twee eenzaten die vlot 
samenwerken, we worden vrienden. 

 
 



Dag 5 
20,5 km, -15°, whiteout met sneeuwbuien, variabele wind 
We verlaten het plateau en kronkelen tussen de hellingen over millingbreen en russebreen 
verder naar boven. De wind wordt almaar sterker. De afdaling naar keplerbreen in een white 
out, waarbij je plots aan het suizen van de wind merkt dat je best wel snel gaat, is niet mijn 
ding. tijdens een babbel met jaakko besluiten we dat dit eigenlijk geen whiteout is: 'i can still 
see your shape while we are talking'. De hele groep draait intussen als een geolied team. Als 
we om 9 uur willen vertrekken is iedereen om 9 uur ook klaar om te vertrekken, de 
groepstaken zijn verdeeld en iedereen werkt zijn jobs vlot en onopvallend af. Illka en ik 
breken elke ochtend de ijsbeer-schrikdraad af. Niet zo veel werk, maar je moet wel zorgen 
dat er niets knalt, en vooral, een heel stuk kan je niet met handschoenen doen... 

 
 



Dag 6 
4,3 km + 15,6 km, -12°, zonnige ochtend, whiteout overdag, prachtige avond. 

In 2 etappes bereiken we newtontoppen-basecamp. We 
maken kamp, en in de namiddag doen we de beklimming 
van deze hoogste top van Spitsbergen. Een technisch 
poepsimpele klim, maar moeilijke navigatie: we zien geen 
steek. En dan, als we boven zijn, het magische moment. 
Waar we grapjes over maakten, wat we niet echt durfden 
hopen, gebeurt toch: de wolken waaien weg, de zon breekt 
door, en het zicht op de top is adembenemend.  
Tijdens de afdaling zorgt stuifsneeuw hoog in de lucht voor 
een regenboog die de zon omcirkeld. Tijdens de beklimming 
overschreden we ook de 79ste breedtegraad, twee doelen 
van de expeditie in één dag. Genoeglijke avond in een 
zonovergoten kamp. 3 mensen hebben een blaar. Dat zullen 
de enige fysieke problemen van de hele expeditie zijn (als je 
dit al een probleem kan noemen natuurlijk). 

 

 
 



Dag 7 
11,0 km, 's nachts stormachtig, -14°, blue sky, windstil 
Rustdag. Ja, dat had je gedacht... De dag voordien hadden Thomas (ook een klimmer) en ik 
een mooie sneeuwcouloir gezien, en dat laten we niet liggen. Het is prachtig weer, de couloir 
ligt op het zuiden. Thomas klimt solo, en ik neem Marco (een niet klimmer die graag mee 
wil) op kort touw. De couloir start op 950 m en leidt naar de (secundaire) oosttop van de 
astronomofjellet, 1346 meter. ik zou hem AD+ geven. Geen info, geen topo, gewoon kijken, 
inschatten en dóen, met wandelcrampons op rubber botten, meer moet dat niet zijn. Na dik 
2 uur zalig klimmen staan we op de top! En wie weet is dit een eerste beklimming! We 
dopen de couloir 'southern bird gully', naar zijn richting en de tientallen vogels die in de 
rotsen ernaast nesten (wat eten die eigenlijk, hier is toch niets?). Op tijd thuis voor de siësta. 
 

 
 



Dag 8 
20,0 km, -20° en zonnig tot -5° met bevroren mist 
Terug business as usual. Kitterbreen afdalen en dan over het uitgestrekte veteranen linksop 
draaien naar de start van gallerbreen. Veteranen is prachtig mooi, het spel van zon en mist 
zorgt elke keer dat je kijkt voor een nieuw beeld. Bergtoppen drijven op de nevel, 
verdwijnen in de mist, veranderen van kleur, en het strijklicht zorgt voor fascinerend spel 
van llicht en schaduw. Na een dag skiën zijn we niet afgepeigerd, maar hebben we nog fut 
om te genieten van al het moois dat we zomaar in de schoot geworpen krijgen. Iedereen is 
nu sterker dan aan het begin van de expeditie, en de energieniveaus blijven hoog. Maw 
iedereen zijn fysieke voorbereiding was in orde, en de voedselplannen kloppen! 
 

 
 



Dag 9 
8,3 km, -15°, winderig, sneeuw en ijsregen 
Na 3 etappes komen we aan het zadel tussen Vesta- en Irvinefjellet. De afdaling naar 
tryggvebreen is behoorlijk steil. Crampons aan, en de pulka's met takels 150 hoogtemeter 
laten zakken. Alles verloopt vlotjes, ik bouw de snelste sneeuwankers van de groep. Voor het 
laatste stukje laat jaakko zijn slee voor zich uit zakken, de sluiting van zijn harnas lost, en de 
slee gaat ervandoor. Mooi rechtdoor, tot het laagste puntje, meer dan een kilometer 
verderop. In de namiddag bereiken we perriertoppen-basecamp. Een mooi bergkamp, in een 
valleitje dat ze hier little chamonix noemen. Elke tent heeft een walkie-talkie, en elke avond 
om 8 uur schakelt iedereen in, en wordt het weerbericht voorgelezen, en de blogpost van de 
dag, en we bespreken ook de volgende dag. Mattias, onze homebase communicatie man in 
Helsinki, stuurt ook mails, reacties op vorige blogposts, en allerlei weetjes door, waardoor 
dit moment uitgroeit tot een leuk radio-uurtje. We spelen ook muziek voor elkaar, tussen de 
info door. 
 

 



Dag 10 
13,5 km, -15°, zonnig, lichte bries 
Een prachtige dag om perriertoppen te beklimmen. De mooiste top van Spitsbergen zeggen 
ze, en ik wil het graag geloven! Jaakko leidt de ene touwgroep, ik leid de tweede groep van 5 
man. We klimmen via de normaalroute, PD ongeveer. 
 

 



Vanuit het zadel tussen perriertoppen en pallasfjellet eerst een stevige helling, de oostwand 
van de berg, en dan nog een klein stukje van de besneeuwde zuidgraat. Sneeuwcondities zijn 
erg goed, alles verloopt vlot. En dan die top, dat zicht, yiehahoo!!! Er is zelfs GSM ontvangst. 
 

 
 
 



Dag 11 
9 km, -10°, stralende zon 
Opnieuw een prachtige dag, en opnieuw een rustdag. Ik stel voor om een overschrijding van 
Irvinefjellet te doen, ik schat AD. We vertrekken met een groep van 5. Als meest ervaren 
man, mag ik al het spoorwerk doen. Zalig mooi, maar niet simpel. Eerst een sneeuwcouloir 
van 350 m naar een cirkus. En als we boven komen, wat is dat cirkus mooi, ongerept, 
verstild, indrukwekkend. Waarschijnlijk zijn we de eersten in een paar jaar of zo die hier 
komen. En aan de overzijde van de arena het doel: de machtige noordwand van de 
Irvinefjellet. 500 meter puur afzien en genieten. Stikkapot laat ik illka de eer om de laatste 
100 meter voorop te gaan. Vanop de top zien we het kamp liggen, en zwaaien we naar 
elkaar. De afdaling is een eenvoudige wandeling. Wat een dag, zo zou alpinisme altijd mogen 
zijn!!!  

 
 



Dag 12 
26,5 km, -8°, bewolkt met lichte sneeuwval 
We dalen over tryggvebreen af tot zeeniveau. Het laatste stuk is een chaos van morenes en 
bevroren moeras. We switchen van ski's naar crampons en zoeken ons een weg. Als we door 
dit stuk zijn, waar de vallei zich opent, kruisen we voor het eerst een ijsbeerspoor. We skiën 
nog een paar etappes verder over het bevroren Austfjorden. We maken kamp aan de oever, 
op een naargeestige plek die tot mijn verbazing zelfs een naam heeft: granatodden. Het 
blijkt een oud zeemanskerkhof, vol ijberenstront (vers!). Ik heb wacht van 2 tot 4. Het is 
koud met veel wind, en langs 3 van de 4 kanten zijn er heuvels en morenes langswaar een 
ijsbeer ons zou kunnen besluipen. 

 



Dag 13 
20,5 km, 0°, bewolkt met sneeuwbuien 
Naar het einde van de fjord, waar de mittag-lefflerbreen zich als een immense ijsmassa in de 
zee gooit. We klimmen deze nog een paar uur naar boven en maken dan kamp. Intussen is 
er, zoals in alle expedities, een bloeiende ruilhandel in eten ontstaan. Ik heb, met dit 
fenomeen in het achterhoofd, 10 extra repen zero bij. Chocolade speciaal bedoeld om te 
bevriezen voor je hem opeet (je breekt er je tanden niet op), niet gekend in Finland, en nog 
lekker ook: een gegarandeerde hit. 2 repen voor een portie huisgemaakte en -gedroogde 
macaroni met hesp en kaassaus: dat zijn pas win-win situaties! 

 
 

   



Dag 14 
9,7 km, -1°, zuidenwind 8 m/s 

Vlakbij ons kamp vertoont de gletsjer een wat rare ijsbobbel, en we gaan op verkenning. Dit 
blijkt een immense ijgrot-canyon te zijn, de mooiste die ik al gezien heb. Nu eens volledig 
ondergronds, dan kruipen tussen ijswanden van 20 meter hoog. Na 300 magische meters 
komen we terug boven. Wat een toevalstreffer! Één van de hoogtepunten van de trip, 
zomaar cadeau (maar we waren daar natuurlijk wel, en we zijn gaan kijken wat daar was). 
 

  



 

   
 

   
 
Na de middag trekken we verder over moeilijk terrein en we eindigen de dag met een 
afschuwelijke klim. Te steil, te lang, te glibberig. Terwijl ik aan het afzien ben skiet Marco me 
voorbij en zegt: i like suffering, i want to go to the black-out. En hij is zo zot, hij meent het. 
 



Dag 15 
20,0 km + een stadswandeling, -2° 
Afdalen over ragnarbreen naar ragnardalen, en dan opnieuw het ijs op om petuniabukta 
over te steken. 's middags vieren we met korte drank de verjaardag van jaakko. Tegen 3 uur 
arriveren we dan in pyramiden. Een Russisch mijnstadje, modelstad van de USSR, verlaten in 
de jaren 80, en nu een oerlelijke maar fascinerende spookstad. Een bevroren snapshot van 
het communisme in de vorige eeuw. Concertzaal, gymnasium, cafetaria, .... Als Pompeï, 
maar dan met de vrieskou ipv lava.  

 
 

   



   
 

 



Dag 16 
20,8 km, 600 m stijgen, -4°, gedeeltelijk bewolkt 
We vliegen over de bevroren fjord weg van deze bizarre plaats. Pulka's lijken gewichtloos. 
Stop! Wanneer we adolfbukta in skiën zien we in de verte een ijsberin met 3 (ja, drie!) 
jongen. De afstand is groot genoeg, we blijven rustig bijna een uur kijken tot we echt wel 
koud hebben. De absolute heerser van deze regio's, in zijn natuurlijke habitat. Ongelooflijk 
hoe vlot en snel ze over het ijs stappen, we schatten dat ze 8 tot 10 km/u halen. 'S avonds 
vernemen we dat de sysselmannen die regio tot no-go zone heeft uitgeroepen wegens deze 
en enkele andere ijsberen. Net op tijd! Via ferriermorenen skiën we nog 500 m naar boven 
en maken dan kamp in de zon. Onze zonnepanelen moeten dringend aan het werk, we zitten 
bijna zonder muziek.  

 
 



Dag 17 
29,3 km, +3°, bewolkt met regen en sneeuw 
Volgens de satellietbeelden die Mattias ons trouw elke dag doorstuurt, is de ijs situatie in 
tempelfjorden iets verbeterd, er is een grote ijsschots de baai ingedreven, en we besluiten 
om de oversteek die we de eerste dag niet konden doen te gaan proberen, we willen ook het 
laatste overgebleven doel van de expeditie (skiën over zeeijs) proberen te behalen. We 
vliegen Florabreen naar beneden, door gipsdalen, naar de zee, en maken aan het strand het 
mooiste kamp van de expeditie. Zee, bergen, eindeloze stilte. Een paar zotten (en zottinnen) 
gaan zelfs zwemmen. Mijn wacht van 4 tot 6 kan ik genoeglijk in de zon staan. In de verte 
staat een hut, en er krinkelt zowaar rook uit de schouw, we zijn toch niet alleen op de 
wereld.  

 
 

 

 
 



Dag 18 
22,2 km, -2°, bewolkt, sterk toenemende zuidenwind 
We trekken langs de kust, tussen imposante bergen en een ijsvoet die boven het lage tij 
hangt. Loodzwaar, we moeten de pulka's verschillende keren een paar honderd meter 
dragen, maar het is elke druppel zweet dubbel en dik waard. Duizenden vogels zijn klaar om 
hun broedseizoen te beginnen.  
 

 
 
En daarna kunnen we de zee oversteken, de sassenfjorden, van bjonapynten naar Fredheim. 
Dit is mijn eerste keer op bevroren open zee: zout-water-ijs is flexibel, het deint op de 
golven, en je hoort de 'wooossshhh' geluiden eronder. Terwijl we langs de rand van het 
pakijs skiën komt er ineens een walrus boven water, gaat op een ijsschots liggen kijken naar 
ons. Er duiken ook de hele tijd zeehondenkopjes op en terug onder, het kan gewoon niet op!  
  

 



 
 
We maken kamp vlakbij de kust in sassendalen. s' avonds stoken we met aangespoeld hout 
een vreugdevuur, om het begin van de pooldag te vieren, en drinken we onze laatste drank 
op.   

 
 



Dag 19 
20,0 km, -1°, zonnig met sneeuwbuien 
Verstand op nul, glijden door sassendalen en eskerdalen naar adventdalen, 
langs de scootertrack. Een korte dag, anders zijn we te vroeg terug. In de 
namiddag, als het kamp er al staat, spelen we nog een partijtje voetbal met 
een lege benzinebidon in de losse poedersneeuw, en houden we een 
wedstrijdje touwtrekken. We maken het touw vast aan onze ijsbeer-
schrikdraad. Als het knalt heb je gewonnen! 

 

 
 



Dag 20 
17,9 km, -14° met gevoelstemperatuur rond de -30°, licht bewolkt, sterke wind 
Idem als de vorige dag, verder door adventdalen. Illka breekt een skistok bij het opbreken 
van het kamp. Dit is de enige materiële schade van de hele expeditie die we niet konden 
herstellen, en dus hebben we een reservepaar bij. De eindeloze discussies over materiaal en 
kledij, de talloze opmerkingen en aanvullingen op elkaars bagagelijsten, het gezwoeg en 
geschaafd aan de voedselplannen, de uitgewisselde recepten (gevriesdroogde smoothie!), 
het heeft allemaal gewerkt. We stoppen 10 km van longyearbyen, en Thomas en Marco 
kunnen zich niet houden. Ze besluiten om snel op en af te skiën om drank te gaan halen. In 
het lokale café overhalen ze enkele gasten om hen met de snowmobile terug te brengen. De 
video van Marko die aan 40 km per uur achter de snowmobile hangt te skiën is geweldig. De 
grote hoeveelheid drank blijkt geenenkel probleem te vormen. Leuke afsluit-party.  
 

 
 



Dag 21 
11,0 km, -3°, stormwind van achteren 
Het heeft de hele nacht gestormd, en alle sneeuw is weggewaaid uit de vallei. Over blank ijs, 
met een stevige rugwind vlammen we naar longyearbyen, in een dik uur.  
 

 



KORTOM… 
Alles wat we zelf in de hand hadden deden we goed. En alles, maar dan ook alles, wat we 
niet in de hand hadden viel mee. Iedereen bereikte alle doelen van de expeditie, en nog een 
paar extra's op de koop toe! 
 

 
 

 
 

't Is voorbij... Life is good! 
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