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Beste mensen, als je op een expeditie gaat zoals naar Groenland, (mei/juni) is het 
24uur licht en in ons geval zon, zon en nog eens zon. Er is geen verschil tussen dag 
en nacht dus ben je het besef van tijd, dag en gevoel van slaap en honger al snel 
kwijt. Een horloge gebruik je niet, slapen wanneer je moe bent, eten wanneer je 
hoger hebt, werken wanneer je gerust hebt. De track of time zijn we verloren, hé 
ik heb honger, eten dan. Ben jij moe? Ben al een week moe, zullen we gaan slapen, 
oké, welke dag is het vandaag, ‘ik weet niet’, welterusten. Piep, piep, piep, er gaat 
ergens een alarm af, hé dan moet het morgen zijn maar welke morgen! Data van 
dagen werken hier niet. Laten we maar een dagboek maken met een nummering 
en af en toe wat noteren. Goed idee, ik weet het ook niet meer. Het Blog wordt 
dagboek, WiPi mei 2010.

Blog wordt dagboek

Er voor ... Er na ...



Vertrek vanuit Schiphol naar Reykjavik. De vulkaan op IJsland gaat voor vandaag 
even rusten. We hebben erg veel geluk gehad dat zij ons mocht, de dag ervoor 
was het nog niet zeker dat we konden gaan (zie foto met de as die omhoog komt, 
duidelijk zichtbaar en gaat richting oosten). We vernemen net dat groep 1 vanwege 
de vulkaan 6 dagen in noord IJsland heeft vastgezeten. Toen ze konden vliegen 
zijn ze naar Groenland gevlogen en het weer was oké om door te vliegen naar de 
landingszone op het ijs. Daar aangekomen was de grond niet te zien en ze moes-
ten weer terug vliegen, einde expeditie, het kan voor ons dus ook nog spannend 
worden.

In Reykjavik gaan we overnachten en onze groep gaat zich verzamelen. Tijdens de 
avond een gezellig etentje met z’n allen alvorens we aan sneeuw smelten gaan 
beginnen en de plastic zakken voedsel.

Schiphol - IJsland - Groenland 20 mei 2010



De groep is bijeen en we kunnen richting Groenland. In de vroege morgen ver-
trekken we vanuit Reykjavik naar oost Groenland. Vroeg in de morgen in de stad 
Reykjavik, in NL is het nog pikdonker om deze tijd. 

Bij 24 uur zonlicht zijn we het besef van de dag en datum snel kwijt. We doen net 
of het een soort dagboek is. We vertrekken vandaag met de groep naar Constable 
point, Oost Groenland. Een oud militair vliegveldje met een zandbaan. Daar staat 
de Twin Otter klaar om ons verder door te vliegen. De glijders moeten er nog on-
der om op de sneeuw te kunnen landen.

1 | Vertrek expeditie GBF





De stoelen gaan eruit en de sleeën, klim materialen, tenten etc. gaan er in. Na 2 
uur vliegen landt hij in één van de meest onherbergzame gebieden op deze aarde, 
Watkins Mountains. We zijn er …
De aankomst is spectaculair en we zijn alleen op de wereld. Het vliegtuigje is weer 
weg. Tent opzetten, sneeuw smelten voor drinken en voor ons eten uit zakjes aan 
te maken. Dan slapen, althans proberen met de zon op je tent. In de morgen de 
uitrusting doornemen, voedselpakketten verdelen,
Ski en pulka’s testen. Weer sneeuw smelten 4 liter minimaal voor de thermos te 
vullen met thee.

2 | Aankomst op de sneeuw in Groenland



Afspraak dat we na de middag het depot camp gaan verlaten en we nemen voor 6 
dagen eten mee. In deze 6 dagen moeten we de top van GBF kunnen halen.
Verder gaan we de klimuitrusting nakijken en verdelen de spullen. Ook nog de op-
fris cursus gletsjer techniek, crevasses problemen en werken met lawine piepers. 
Ook trainen we wat te doen als er iemand in een crevasse terecht komt. Ski’s pre-
pareren met stijgvellen en de pulka’s pakken voor 6 tot 7dagen. Sneeuw smelten 
voor eten en drinken. Dag één, er moet al gehecht worden, Paul is met een mes 
uitgeschoten terwijl hij een ski binding repareerde. 4 hechtingen, laat nu op het 
laatste moment een arts aan het team zijn toegevoegd zodat we dit probleem 
gezamenlijk hebben opgelost.

3 | Uitrusting nakijken



Voor vertrek naar camp 1 de spoedcursus wat te doen bij een ontmoeting met 
een ijsbeer. Weglopen helpt niet, herrie maken soms, pepperspray kan maar we 
zien het al gebeuren, in paniek tegen de wind in spuiten, de beer lacht zich rot, 
het voordeel dan, je ziet niet dat je opgegeten wordt . Helaas dan maar schieten. 

4 | Vertrek naar kamp 1 GBF



Op weg met een véél te zware pulka. Een korte afstand om te wennen aan de 
slee, ski’s, uitrusting en het tempo.  We gaan de eerste klim op naar de gletsjer van 
de GBF. Boven aangekomen zijn we blij er te zijn. 4 km in iets meer dan 6 uur is 
een goede start. Dus weer sneeuw smelten. We hebben voor 6 a 7 dagen eten en 
brandstof meegenomen.  Doel: Basis kamp, kamp 1 tussenkamp, kamp 2 het abc 
kamp evt een 3e – 4e kamp als het te slecht weer zou worden (net onder de top zie 
kaart website).

5 | We gaan op weg naar GBF



Het 1e tussenkamp is bereikt. Het was een zware dag, meteen na de eerste nacht 
waarbij we nauwelijks geslapen hebben en erg weinig gegeten. We hadden pech 
dat de eerste maaltijd, muesli, bedorven was en naar kaas smaakte. Het ergste is 
niet dat je niet eet maar dat je weer opnieuw sneeuw moet smelten.
Paul heeft besloten ivm het goede weer morgen weer verder te trekken de bergen 
op. Oeps, wij willen een rustdag maar helaas. Maar wat een ongelooflijk mooie dag 
of nacht, ‘what ever it may be’.

6 | Aankomst op kamp één





Het wordt weer een mooie dag.  We zijn weer aan het pakken en kijken rond hoe 
mooi dit allemaal is. De route naar boven belooft niet veel goeds, mijn hemel wat 
is dit steil, dit wordt echt afzien vandaag.
Planning 4 tot 5 km tijd voor ons 8 tot 9 uur, het worden er 10 en dan weer eten 
en drinken maken. Veel mensen vragen ons waarom we dit soort maffe dingen 
doen. Wel, kijk maar eens naar een paar van de volgende foto’s. Wat hebben wij 
een voorrecht hier te mogen zijn ...

7 | Oh ... wat is dit mooi



Na 10 uur werken, tent opzetten, Pien het binnenwerk, Wil het buitenwerk en dan 
weer sneeuw smelten. Het was vandaag een koude dag, hoe hoger hoe kouder. 
Vandaag in de slaapfase zal het -20 -25 worden dus inpakken in de slaapzak en 
warme thee bij de hand. Vandaag hadden we schimmelkaas gevonden maar dan 
de verkeerde schimmel, weer pech met eten.

8 | Een ongelooflijk zware dag



We worden wakker en kijken naar buiten, daar in de verte “de top” van GBF. Hij lijkt 
zo dichtbij maar oh zo ver weg. Het zijn nog een groot aantal km te gaan voordat 
we aan de echte klim kunnen beginnen. Het weer is perfect. Erg koud maar helder 
en vrijwel geen wind.

9 | Wakker worden



Doordat de toplaag zacht wordt glijdt de slee niet fijn, elke pas is zo zwaar dat we 
snel te moe worden en schakelen terug naar ons eigen tempo. We gaan 25 stap-
pen tellen en dan rust 25 tellen. Dit werkt beter maar het volgende gebeurt, de 
stijgvellen onder de ski’s zorgen voor veel problemen en ze worden zo zwaar dat 
de bindingen om de paar stappen losschieten. Schoenen wegen 1,5 kg de ski’s 5 
kg de sneeuw 5 kg. Iedereen loopt te vloeken het is geen doen, dit verklaart ook 
de 4 – 5 km in 10 – 12 uur.

10 | Weer een zware maar mooie dag gehad



Het goede weer doet besluiten om morgen een toppoging te wagen. Voor ons 
en zeker voor mij (Wil) veel te vroeg. We hebben de laatste tijd slecht geslapen, 
weinig gegeten, het honger gevoel is weg en het eten valt soms verkeerd. We 
moeten ons aanpassen aan het schema en de rustdag maar opschuiven naar later. 
Ben moe, zullen we gaan slapen, oké, welke dag is het vandaag, ‘ik weet niet’, wel-
terusten, night John Boy !

Foto links: dit is rijst met ? het smaakt niet maar we proppen het naar binnen.
Foto rechts: dit is lekker rendiervlees gedroogd in Finland, we zijn de Seita familie 
nog dankbaar.     

11 | Morgen D-Day



Slecht geslapen en niet veel gegeten, geen rustdag maar toch gemotiveerd om te 
gaan. Gelukkig is het 24 uur licht dus we kunnen rustig voorbereidingen treffen 
om te gaan. Voor ongeveer 15 uur eten en drinken meenemen, klimspullen en ski’s 
of sneeuwschoenen. 

12 | Wakker worden op D-Day



We zijn nauwelijks onderweg en zagen het net op tijd, afgedekt met verse sneeuw. 
Net met de ski’s er overheen en we hoorde een geluid en konden het niet thuis 
brengen. Met wat geluk zagen we net onder de sneeuw een klein gat en na wat 
peuteren zagen we het echt, we hadden geluk, een scheur van 100 meter afgedekt 
met sneeuw en de bodem daar kwam geen einde aan.

13 | Crevasses (bang om in een gletscherspleet te vallen)





We vertrekken naar de berg en komen aan op het punt dat de ski’s uitgaan en stijg-
ijzers aan. Het weer is uitstekend, zon en aangenaam -10/15 graden. Naar mate we 
hoger komen wordt het aanzienlijk kouder en de wind neemt toe tot windkracht 
9 (Wilson). Hier krijgen we een terugval en worden geconfronteerd met 5 dagen 
nauwelijks slapen en heel weinig eten. Vooral ik (Wil), ben helemaal op. Nu komt 
de discussie gaan we door of niet. Na Overleg met Ed en Paul zegt iets in me, stop-
pen en terug. Dit komt hard aan bij ons beide, tranen van ellende maar het moet. 

14 | Poging één
Als we samen met Paul naar boven zouden gaan aan een touw en we komen op 
het vreselijk gevaarlijke stuk wordt iedere fout afgestraft met de dood. Dit klinkt 
overdreven of stoer hoe je het maar noemt maar het is wel zo. Als Wil een fout 
maakt omdat hij te moe is dan moet je 80 kg en nog eens 20 kg aan spullen tegen-
houden. Dit gaat niet, we zouden alle drie naar beneden vallen. De sneeuw is zo 
zacht dat grip en ijsschroeven niet te gebruiken zijn om te beveiligen. Alleen weer 
terug naar het ABC kamp.



Aankomst in het kamp. We laten ons neervallen in de tent en bespreken wat we 
moeten gaan doen. Sneeuw smelten en veel drinken, 5 liter p.p. Cup a soep 3 pp. 
gedroogd rendiervlees. Na 2 uur drinken en eten komen we wat bij en proberen 
wat te rusten. We slapen een half uur en gaan de spullen opruimen.

We hebben 2 dagen om bij te komen en niets te doen .

15 | Aankomst in ABC na mislukte poging



We liggen tot laat in de tent te luisteren tot de jongens terug komen. Laat in de 
avond gaan we buiten kijken en we zien een klein stipje boven aan de laatste af-
daling. We zien dat ze om de 20 meter vallen. Die moeten erg moe zijn, dat kan 
niet anders. Vlug sneeuw smelten voor warme choco en thee. Binnen 2 uur zijn de 
mannen binnen. Wilson is zo moe en valt voor de tent neer. Ski’s Wil, ski’s, kun jij 
ze uitdoen ik ben helemaal kapot. Eerst een foto Wilson. Een paar uur later zijn we 
weer bijeen en genieten van een whisky en het uitzicht, wat wil je nog meer???? 

16 | Wachten tot de groep terugkomt



De rustdag heeft ons goed gedaan, we konden overdag wat slapen, de zon op de 
tent maakte het warm zodat we op de slaapzak konden liggen en af en toe in een 
diepe slaap wegzonken. Iedereen was erg moe en we kwamen pas laat uit de tent. 
Verveling bij Ed, geef hem sneeuw, een schop en hij maakt de meest moderne 
toilet, zelfs vrouwvriendelijk.

17 | De rustdag



We hebben met z’n alle bij elkaar gezeten en hebben besloten dat we morgen-
vroeg nog een poging wagen. Het weer blijft goed maar veel wind, samen met 
Paul Rose onze expeditieleider gaan we het proberen.

Wij staan vroeg op en vertrekken 2 uur eerder dan Paul, hij haalt ons wel in. Al 
snel zijn we op weg en voelen ons goed. Na 3 uur kijken we achterom en zien in 
de verte ons kamp, een paar kleine vlekjes zijn de tenten. Het begint harder te 
waaien en het wordt echt koud. Zweet bevriest daar waar de wind bij kan, de blote 
huid verbrandt. We stoppen even en overleggen wat te doen, als het boven ook 
zo waait worden we de berg afgeblazen. Doorgaan en onder bij de ski dropping 
kijken we verder, dan heeft Paul ons ook ingehaald.

18 | D-Day voor WiPi



Paul heeft ons exact op tijd ingehaald. De wind wordt erger en we besluiten snel 
alles uit de rugzakken te halen dat we tijdens de klim niet nodig hebben. Alles 
klaar leggen om aan te doen, klimgordels, carabiners, ijsschroeven, pikkels, tou-
wen etc. Drinken, eten en reservekleding in de zakken. 
Zo zei Paul, nu in de nood bivak wachten tot de wind gaat liggen. Rugzakken op 
de grond daarop zitten en een nylon noodzak over ons heen trekken. Binnen een 
paar minuten was het aangenaam warm en we konden uit de wind eten en veel 
drinken. 

19 | Vervolg poging twee



We zitten ons op te warmen en een wonder, de wind gaat liggen en het wordt 
mooi weer. Even overleg wat we gaan doen. Paul kijkt ons in de ogen en laat weten 
dat we er sterk uitzien vandaag en heeft er vertrouwen in maar aan jullie de keuze. 
Nu of nooit is het motto en we gaan ons klaarmaken. Een strakblauwe hemel en 
vrijwel geen wind, we gaan ervoor. Na 2 jaar voorbereiding trainen, opleidingen 
Marketing en P.R. staan we nu aan het begin van ons grootste en zwaarste avon-
tuur.
Een berg! Afzien! Lawines! Crevasses! Een gevecht! De kou! Prestatie! Ex-
treem! Waarom! Verleden, heden, toekomst. Een droom! Een avontuur! Een 
afsluiting!  ‘WE DOEN HET’!

20 | Vervolg poging twee



We bestuderen nog een keer de route en zien dat er een rustpunt is na ±400 meter. 
Hier doen we 2 uur over. Hier gaan we rusten en drinken om te kijken hoe we ver-
der gaan. Daar aangekomen kijken we tegen een 70 tot 80 graden wand aan waar 
we langs omhoog moeten. Dit is het stuk van de satelliet foto dat afgelopen winter 
voor een groot deel af is gebroken. Paul gaat voor en zoekt de perfecte route voor 
ons. Pien heeft hoogtevrees maar op de één of andere manier kan ze dit uitscha-
kelen en gaat gestaag verder. Iedere keer denk je de top te zien en dan is er weer 
een andere top. Dit noodzaakt mij om terug te schakelen naar 10 passen en rusten. 
Ik weet dat er nog wel 50 keer een top komt, dit is mentaal verschrikkelijk. Ga je 
te snel dan kan het te veel worden en moet je voor de top terug. Op de terugweg 
gebeuren de meeste ongevallen dan moet je nog kracht over hebben.

21 | Op naar de top 1



Het weer blijft voortreffelijk. Het gedeelte dat weggeschoven is komt doordat de 
onderlaag te zacht is (het gevaar bij lawines), hierdoor is de sneeuw suiker gewor-
den. We kunnen ons niet beveiligen of verankeren, ook de stijgijzers en pikkels  
hebben nauwelijks grip. De tactiek is dat we om beurten klimmen zodat de andere 
twee stevig staan. 

22 | Op naar de top 2





Foto’s maken we nu alleen nog maar op veilige stukken, Paul heeft een fototoestel 
van ons om foto’s te maken vanuit zijn positie. De bovenstaande foto laat zien dat 
de top in zicht komt. Mooi niet, dat is nu wat we eerder bedoelden, na deze top 
komt er weer één en weer…  Het gaat zwaar maar gestaag komen we dichter bij. 
We klimmen nu nog zo’n 2uur en dan zal het afvlakken en kunnen we veilig verder 
naar de top. 

23 | Op weg naar de top 3



De top komt in zicht, Paul stopt voor een team meeting. ‘He Guy’s’ I think we can 
do it, wonderful feeling’. Het laatste stuk gaat over een smalle kam. Een voet Links 
en een voet rechts, we lopen voorzichtig over ‘the edge’. Aan beide kanten kijken 
we een paar honderd meter naar beneden, arme Pien. 

24 | De top in zicht



Nu gaat het vlakker worden en de top komt in zicht, zelfs wij geloven erin. Lang-
zaam gaan we verder en krijgen een supermooi uitzicht over Groenland. De lucht 
is zo helder dat we volgens Paul makkelijk  honderden km’s ver kunnen kijken. De 
ijskap is in zicht en dan zie je dat de aarde rond is, de kap verdwijnt achter de hori-
zon en is inderdaad een paar honderd km ver weg. Zuiverdere lucht als deze heb-
ben we nog nooit ingeademd, oh wat is dit mooi. Nu nog even rust om te drinken 
en een groepsfoto vlak voor de top, hier kan dit veilig geregeld worden. 

25 | De top in zicht





Nog een paar meter naar de top. He Pien we gaan het halen. Paul stopt en vraagt 
de camera’s en video. Jullie gaan eerst dan film ik als jullie op de top aankomen. 
Nog 10 passen, de zon schijnt, nauwelijks wind wat mooi. Nog 5 passen, Pien gaat 
natuurlijk voorop, de eerste Nederlandse vrouw op de top van de Gunnbjorn Fjeld. 
3,2,1 ‘YES’ de top van de hoogste berg in het Arctisch (Noordpool gebied). Na 10 
dagen afzien staan we op de top. Wat een weer, een uitzicht niet in foto of video 
weer te geven. Paul maakt als een professionele BBC man, opnames met de video 
van ons drieën. 

26 | De TOP!
Emotie, ontlading. Een berg! Afzien! Lawines! Crevasses! Een gevecht! De kou! 
Prestatie! Extreem! Waarom! Verleden. Heden. Toekomst. Een droom! Een avon-
tuur! Een afsluiting!  ‘WE DOEN HET’. We hebben het gedaan.

Wij zijn zo gelukkig, we hebben een levensdroom kunnen waarmaken. Jaren gin-
gen hieraan vooraf en we hebben het gehaald, weliswaar door het oog van de 
naald maar we staan er. Nu mag er een traan vloeien.





10 minuten kunnen we op de top blijven, het worden er 20. We gaan even rusten, 
veel drinken en we eten wat. We moeten geconcentreerd blijven en mogen geen 
fouten maken. De weg terug zal steiler overkomen. Je gaat met je gezicht naar 
beneden kijken en ziet dan hoe steil en diep het is. Als we zitten te genieten zien 
we waar we vandaan komen dwars door een crevasse gebied en dat ziet er indruk-
wekkend uit.  

27 | Nog even op de top



Helaas moeten we naar beneden en we zien direct dat we 100% geconcentreerd 
moeten blijven. Ook terug kunnen we ons nauwelijks beveiligen. Het wordt een 
zware afdaling, we kijken direct de diepte in, recht voor je neus. Alleen aangelijnd 
aan elkaar kunnen we om beurten 10 meter zakken de andere twee staan stabiel.
Pien is in gevecht met haar stijgijzers, de pinnen blijven vaak in haar broek hangen. 
Over de rand struikelt ze, binnen een seconde duwen Paul en ik de pikkels in de 
sneeuw en vast gezet, niets kan er gebeuren maar het maakt je alert en weer 100% 
geconcentreerd.

28 | Terug



Alles loopt volgens plan. We genieten onderweg van het uitzicht, met geen foto of 
film uit te leggen. Kijk zelf maar. Langzaam komen we richting ski depot waar we 
de spullen van deze vroege morgen hebben achtergelaten.

We kunnen nu rustig terugkijken en foto’s maken van waar we vandaan komen. 
Wilson heeft ongeveer vanuit het ABC deze foto gemaakt. Hier kun je zien hoe 
groot alles is in perspectief. Erg mooi gedaan en wij zijn hem dankbaar.

29 | Terug





Aangekomen bij het depot gaan we eerst zitten, de spanning valt van ons af. Eerst 
eten en drinken. We stoppen alles dat we kunnen krijgen tegelijk in onze mond, 
bierworstje, chocola, koekjes en rendiervlees. We hebben 15 minuten nodig om 
bij te komen. Dan wordt het realiteit, we moeten nog terug naar het ABC kamp, we 
schatten 4 tot 5 uur lopen. Gelukkig hebben we gekozen voor sneeuwschoenen, 
met ski’s zouden we om de 15 meter omvallen van moeheid en ongecontroleerd 
in de verkeerde richting gaan. We denken meteen aan het neefje van een bekende 
klimmer die hier in de buurt in een gletsjerspleet is geskied en helaas overleden. 

30 | Terug
We moeten vandaag nog éénmaal 100% geconcentreerd blijven. Paul is op ski’s 
terug gegaan, hij heeft voor ons zijn werk gedaan en hoeft niet te wachten op ons. 
We zien meteen waarom wij voor sneeuwschoenen hebben gekozen, als ervaren 
skiër heeft hij het ook zwaar. We hebben het gehaald en het lijkt wel of alles mak-
kelijker gaat. Ik denk dat hier mijn tenen een opdoffer hebben gehad, net te voch-
tig en de wind heeft vrij spel. Vandaag de dag nog geen gevoel in de grote tenen 
en ik ben jaloers op Pien, die heeft weer niets opgelopen. Even met de mobilofoon 
doorgeven dat alles goed gaat en dat we over twee uur terug zijn in het kamp.



Hoera, de tenten komen in zicht. We zien ons ABC kamp in de verte, nog 1 tot 2 uur 
zigzag afdalen. Er staat iemand te zwaaien, wie het is kunnen we niet goed zien. Na 
een half uur zien we dat de mannen staan te juichen, David komt onze richting in. 
He guy’s well done, super effort, I have hot chocolate take a slurp. Heerlijk warme 
chocolademelk. De rest van de groep komt eraan lopen, ook hier een emotioneel 
weerzien. Thanks guy’s what a great welcome, you all stay awake to wait for us and 
make hot drinks what a team.

We voelen ons sterk maar vooral voldaan. 

31 | Terug



We duiken na een uur de tent in en beginnen wat te verzamelen om te eten. Soep 
in poedervorm dik aanmaken dat geeft wat zout. Blikje vis, zo eerst maar even 
opeten. We kiepen er alles in dat voor onze voeten komt. Nu we weer in de warme 
tent zitten beginnen we toch de vermoeidheid te voelen. Fysiek en mentaal zijn 
we door een diep dal gegaan of misschien wel over een hoge berg. Nog nooit 
hebben we zo moeten afzien om dit te kunnen doen, 55 en 58 jaar oud eigenlijk te 
maf voor woorden. We zijn trots op elkaar. Pien met hoogtevrees, Wil helemaal op 
maar doorgezet tot op het bot. Dit is een gevoel dat we helaas niet kunnen over-
brengen op film, foto of verhalen. We gaan de nacht in met pijn in ieder deel van 
ons lichaam en vooral de vries en brand beschadigingen in ons gezicht.

32 | In het kamp



We hebben weinig geslapen, te moe om in slaap te vallen. Met de tent open ge-
nieten we nog een paar uur van ons wondermooie uitzicht. Daar beneden, daar 
moeten we naar toe een afdaling van weer meer dan 12 uur. We zouden deze dag 
een rustdag inlassen, we zouden. In de nacht zijn 2 man laat van hun tocht terug 
gekomen en zij willen ook een rustdag inlassen. Met hen zouden we mee terug 
kunnen afdalen. Goed plan maar……. Naar mate de dag vordert en iedereen laat 
uit de tent komt besluit de expeditieleider om na de middag af te dalen. Het weer 
is nog steeds zo goed en hij vindt dat we terug moeten gaan en beneden in het 
basiskamp kunnen we een rustdag inplannen. 

33 | Terug naar het basiskamp
Wij zijn te moe Paul en willen graag rusten om verantwoord met de slee te kunnen 
afdalen. Een slee van 80 – 90 kg bergafwaarts is geen leuke trip en we moeten fit 
zijn hiervoor. Op ski’s doen we dit niet, zeker als we een fout maken zouden we 
makkelijk ergens in kunnen verdwijnen. Daarentegen gaan we op eigen tempo 
en alleen maar afdalen in het spoor van de groep en het weer is goed. We voelen 
ons goed, als we toch eens mee gaan achter hun aan maar dan heel langzaam. We 
hebben de tijd en het wordt niet donker dus ook wij gaan het kamp opbreken. 
Nog een foto met het hele GBF team en op de achtergrond GBF met de mooiste 
herinneringen uit ons leven.



Nu we besloten hebben om te gaan afdalen stellen we ons daarop in. De slee 
bepakt en naar beneden. We hebben besloten sneeuwschoenen aan te doen en 
langzaam op eigen tempo te volgen. Links en rechts zien we sporen en afdrukken 
in de sneeuw. Iedereen heeft het moeilijk, met een slee duwende in de rug (of voor 
je uit) gaan we zigzaggend naar beneden . Onderweg zit Roger uit te rusten op zijn 
slee. Hij wacht om een foto van ons te kunnen maken. We beginnen moe te wor-
den en er lijkt geen einde aan te komen. Na iedere horizon komt weer een nieuwe. 
50 stappen en 25 tellen rust. 8 km in ongeveer 10 uur.  We raken erg achterop en 
besluiten te rusten met eten en drinken. 

34 | We gaan vertrekken



Na het eten gaan we weer verder. We genieten ondanks de vermoeidheid in volle 
teugen. Alleen op de wereld lijkt het wel. Hier moet je tegen kunnen! Dit gedeelte 
lijkt kouder, de tenen beginnen te protesteren, de wind neemt toe. We moeten 
proberen in beweging te blijven, stilstaan is te koud. We dachten nog een kwartier 
en we zijn er maar ook hier weer een horizon, dit maakt je helemaal moedeloos 
maar we moeten!

35 | We trekken verder



Eerst nog even een foto van onze oorlogswonden maar niet scherp, het ziet er te 
onsmakelijk  uit. Het kamp komt in zicht en de zon gaat weer schijnen.  De tent 
opzetten en sneeuw smelten is het motto. We zijn redelijk laat aangekomen en de 
tent opzetten gaat met moeite, de sneeuw is zo suikerachtig dat we geen vlakke 
ondergrond vinden. Graven tot de vorstlaag is ook geen optie dan zitten we 2 me-
ter diep. Dan maar zo opzetten en snel iets te drinken maken. We zijn beiden erg 
moe, te moe! Eten hebben we geen zin in, wat cup a soup en een mars. Voldaan 
over onze prestatie proberen we wat te slapen. 

36 | Terug in het basiskamp
Helaas wil dat niet lukken. Euforisme of oververmoeidheid? Alles doet pijn, lippen, 
gezicht, voeten, mentaal. We hebben het gehad en bespreken dat we de rest van 
de dagen hier blijven. De groep kan dan nog wat gaan klimmen in de omgeving 
en wij blijven in het basis kamp. Geef ons maar een geweer voor de eventuele be-
ren en daarna gaan we hier eerst rusten en eten, wat skiën en wachten we wel op 
de terugkomst van de rest van de groep. Goed idee, we hebben ons doel gehaald 
en waarom nog meer pijnigen, nu is het nog leuk en dat willen we zo houden. Met 
dit idee kunnen we toch nog een uur of twee slapen. 



We worden wakker en we zijn nog steeds moe. Wat zullen we doen vandaag, eerst 
Koert bellen via de satelliet telefoon. Hij is onze contact persoon en kan met de 
homepage iedereen inseinen dat we op de top van GBF hebben gestaan. Na het 
saaie sneeuwsmelten gaan we naar Paul en leggen hem uit dat we in het basis-
kamp blijven, we vinden het nu nog ongelooflijk leuk maar vandaag weer verder 
gaan naar een ander gebied zal ons worst wezen, we hebben eten brandstof en 
een vuurwapen en komen de tijd wel door. Oké, goed zei Paul. Even later komt hij 
naar onze tent en vertelt dat hij met de meteo gebeld heeft voor een update en 
dat hij te horen heeft gekregen dat er een Noorse expeditie gevraagd heeft hier te 
kunnen landen. Als je wilt kan ik vragen of je mee terug kunt vliegen, gratis. Dit is 
wel heel verleidelijk, een pickup terug kost normaal iets meer dan 10.000 Euro. We 
gaan terug in de tent en overleggen samen. Dit duurt geen 2 minuten, we gaan 
mee als het kan. 

37 | Wat te doen



Paul gaat bellen dat het weer goed is om te landen en of ze ons mee willen nemen 
terug naar Akureyri in IJsland, geen probleem, welkom. We hebben ruim de tijd 
om de spullen te verzamelen en alles in te pakken.  We horen een vliegtuigje, van-
uit het noordoosten komt het er aan. Als het geland is hebben we 15 minuten en 
dan wegwezen. Dus vlug inladen. 

38 | Noorse expeditie



Nog een laatste blik op ons onderkomen. De tent hebben we overgedragen aan 
Ed en Ewan, zij zijn net gearriveerd en hoeven geen tent meer op te zetten.  Af-
scheid van het team en op naar IJsland om te herstellen. 

Nog een laatste groet en uitzicht op ons wondermooie basiskamp. 

39 | Een laatste blik en een laatste groet



Binnen 5 minuten slapen in een leeg vliegtuigje. We hebben de juiste beslissing 
genomen. We zijn moe en hebben iets geleden. We moeten naar de bewoonde 
wereld om te herstellen. Mentaal zijn we sterk en weten wat we willen. Fysiek komt 
later in de week wel weer.

40 | Onderweg naar Akureyri



Heerlijk, terug in IJsland. In Akureyri worden we hartelijk ontvangen, de enige gas-
ten op het vliegveld. Een man staat ons op te wachten en zegt: ’laat de bagage 
hier maar staan voor morgen, om 11:00 uur vliegen jullie door naar Reykjavik’, de 
taxi komt eraan en het hotel verwacht jullie al. Super geregeld allemaal.  We zien 
er niet uit, twee weken niet gewassen en geschoren. Iedereen heeft medelijden 
met ons. Bij het hotel aangekomen ziet de directeur ons en je hoort hem denken. 
Wij vragen of we nog wat kunnen eten maar er is geen restaurant in het hotel, ‘een 
pizza kan ik wel voor jullie bestellen als je wilt’. 

41 | Back in Iceland
Graag maar geen pittige aub, onze lippen zijn stuk van bevriezingen en verbran-
dingen. Op de kamer aangekomen staat de pizza boy na 30 minuten met een 
grote pizza aan de deur. Even later komt de directeur met bordjes en bestek. Hier 
dan kunnen jullie alles ik kleine stukjes snijden, zal ik een fles cola halen voor jullie! 
Na een halve pizza zitten we vol maar wat was dat lekker. Super zo’n ontvangst. 
Slapen doen we niet veel, veel te warm en zachte bedden dat is wennen maar wel 
relaxt. 
Op naar Reykjavik.



Na een gezond ontbijt staat de taxi er al weer om ons naar het vliegveld te bren-
gen. Een uur vliegen en we zijn weer in ons start onderkomen. Daar kunnen we 
ons gaan verzorgen. Het eerste dat we doen is een apotheek zoeken voor de juiste 
zalfjes en dan rusten en proberen te eten. In bed hebben we een live interview 
met Omroep Brabant. Na een paar dagen krijgen we weer energie en besluiten 
wat te gaan wandelen, te toeren en de voorbereiding te treffen voor onze terug-
vlucht naar Groenland. Per helikopter terug via Kulusuk over het floating ice naar 
Tasiilaq in Groenland. 

42 | Op naar Reykjavik





Aankomst in Groenland. Een kleine eskimo nederzetting. Supermooie omgeving 
en vriendelijke mensen. We hebben geluk gehad hier te mogen landen. Doordat 
aan het einde van het seizoen de voorraden vrijwel op zijn moet je eerst toestem-
ming vragen om te mogen komen. Als er niet voldoende eten is wordt dit gereser-
veerd voor de bevolking. In het plaatselijke supermarktje is niet veel meer te ver-
krijgen. Iedereen wacht vol spanning op de boot die over 4 dagen hier aankomt 
met de nieuwe voedsel voorraad en vooral drank. Men moet een half jaar plannen 
dan komt er weer een boot met de nodige spullen. 

43 | Tasiilaq



De omgeving is een wonder, hier zouden we makkelijk nog een paar weken rond 
kunnen lopen. Het weer is nu weer mooi maar binnen een paar minuten kan het 
omslaan van mooi blauw tot mist. We voelen dat we weer fit zijn en willen wande-
len, klimmen en dingen doen maar je kunt hier ook uren zitten en kijken naar de 
ijsbergen die hier voorbij komen.

44 | Op verkenning



Het weer is super en we zouden graag naar de ijsbergen willen gaan, lopen, de 
boot, Help!!!! We besluiten het te doen, uitstel wordt hier meedogenloos afge-
straft, het weer!  Eerst naar onze apotheek, 6 tabletten tegen reisziekte en 2 para-
cetamol zouden kunnen helpen. Wil wordt al zeeziek zaterdags in bad laat staan 
hier op het ‘rustige’ water (arme Wil). Ik weet dat het de moeite waard is dus gaan 
met die bananenboot.

45 | Tussen de ijsbergen





Wederom vaste voet aan wal en toch niet echt een fijn gevoel, na een uur slapen 
en wat eten en het kriebelt weer, we gaan erop uit. We lopen naar het hoogste 
punt richting noorden, het uitzicht op het permanente ijs van de noordpool. We 
lopen naar een meer, ergens buiten de nederzetting, hier hebben we een uur ge-
zeten en alleen maar gedacht aan ons wondermooie avontuur, we hebben het ge-
daan, ongelooflijk om op onze leeftijd nog een levensdroom te kunnen vervullen. 
We zijn bevoorrecht en dat weten we maar al te goed.

46 | Wat een natuur



We gaan nog wat wandelen achter het hotel en genieten van de laatste uur-
tjes. Wat een tocht is dit geweest. Iets moois dat we nooit meer zullen vergeten.             
Lachen, huilen en lachen. Moe, heel moe en weer fit dus weer lachen. Niet iedere 
seconde hebben we kunnen genieten maar zeker iedere minuut.

47 | De laatste dag in Groenland



We zijn zo goed als nieuw, uitgerust en balen dat het voorbij is, morgen gaan we 
weer terug. Het zit erop, de heli wacht om ons weer naar de kust te vliegen en 
vandaar terug naar IJsland.

48 | Het einde komt in zicht



Vanuit de heli nog een laatste blik over de ijsvlakte en op weg naar huis.

49 | Een laatste blik



Aankomst op schiphol, Wipi 2010 Gunbjorn Fjeld Expeditie geslaagd. We zijn op 
weg naar de uitgang waar Han en Maureen ons komen ophalen, althans! 

We komen bij de uitgang en daar staan familie en vrienden ons op te wachten, 
wat een welkom. Met spandoeken en gezang(nou??) worden we verwelkomd, een 
emotioneel tafereel dat nog meer wordt opgevrolijkt door Han met twee frikadel-
len, sodeju wat is dat lekker. De vreemde mensen er omheen lachen als ze ons zien 
met de frikadel maar ook zij feliciteren ons, wat is dit leuk zeg.
  

50 | Schiphol, verrassing ...
Onderweg naar huis hebben we nog wel zin om te kijken of er ergens een pilsje te 
scoren is, misschien bij Merlijn? Het is al 23.30 uur en als we voorzichtig binnenkij-
ken gaat de deur open, Gerton met vuurwerk en frikadellen en ook de rest van de 
vrienden van Merlijn, super verrassing wat is dit leuk zeg. Het overvalt ons wel en 
nu zuipen, een echt Brabants pilske. Wat een lieve mensen. Ergens om 3 uur zijn 
we richting huis gegaan. Alle spullen in de hal en ook hier alles versierd. De lift, 
ons flatje, alles. Wat een afsluiting van ons avontuur, een droom is werkelijkheid 
geworden. 





Het zit erop mensen, het dagelijkse leven gaat weer verder. Het zal wennen zijn, 4 
weken inspannende rust zijn voorbij.  Het slot maar niet voordat we iedereen har-
telijk hebben bedankt voor de leuke wensen, felicitaties en ondersteuning. Onze 
sponsoren die een geweldige ruggesteun zijn geweest om dit te doen slagen. En 
‘last but not least’ Koert (Koert Hamers Design), een vriend van ons die de home-
page heeft ontworpen, onderhouden en contactpersoon is geweest voor de bui-
tenwereld. Zonder hem zou het moeilijk, zoniet onmogelijk geweest zijn om met 
iedereen te communiceren. 

Namens ons beide bedankt,
WiPi.

Bedankt ...

Dromen, ze komen uit, als we samen durven te dromen


