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Yuri Klaver werkte lang op dezelfde plek. Maar een
kantoorbaan is niets voor hem. ,,Mijn ziel sterft
daar.’’ Hij moest de wereld in, zou avonturier van beroep worden. ,,Maar dan moest ik wel een maf plan
verzinnen waar anderen ook enthousiast van worden. Waar boeken en documentaires over gemaakt
zouden kunnen worden.’’ Dat plan is er gekomen. In
zijn eentje reist hij 8000 kilometer langs de poolcirkel. Volgend weekend vertrekt hij voor deel twee.

Eenzame
poolexpeditie

De route die Yuri Klaver gaat afleggen door Noord-Amerika.

Volgen en
steunen

’Daar ben ik de
ambassadeur
van de mensheid’
Sophie Kuitems

Eenzaam
Wat zal Yuri Klaver het
meest gaan missen tijdens zijn solo-expeditie
langs de poolcirkel? ,,Mijn
vrienden. Rumoer en
gezelschap. Ik zou er wel
voor kunnen kiezen om
iemand mee te nemen,
maar wie zou dat dan
zijn? De kans is groot dat
je onderweg ruzie krijgt,
dat is zonde. En het is ook
wel erg recht voor z’n raap
om zoiets alleen te doen.
Soms kan ik wel eens
somber worden na een
lange tijd alleen. Maar dan
kijken ik naar de kleuren,
de dieren, het tintelende
water... dat inspireert me.
Je moet zorgen dat de
vlam niet uit raakt. Onderweg maak ik voortdurend
filmpjes en foto’s, die zend
ik via de satelliet naar de
buitenwereld. Zo heb ik
toch nog enig contact
onderweg.’’

s.kuitems@hdcmedia.nl

Schoorldam ✱ Om de dag rent hij
het Klimduin een paar keer op en
af, als training. Zijn tassen staan al
weken klaar voor vertrek. Avonturier Yuri Klaver (40) uit Schoorldam bereidt zich voor op het tweede deel van zijn bijzondere poolexpeditie.
Volgende week zondag stapt hij
weer op het vliegtuig richting het
noorden van Canada. In twee jaar
tijd wil Klaver langs de poolcirkel
van Noord-Amerika zo’n 8000
kilometer afleggen om in 2015
uiteindelijk Groenland te bereiken.
Met een zeekayak en ski’s trotseert
hij het Alpenachtige binnenland,
de afgelegen kusten en het pakijs.
Als hij het haalt, is hij de eerste
mens ter wereld die deze reis in
zijn eentje aflegt.
Het zal eenzaam worden, heel
eenzaam. Dat heeft Klaver al ondervonden tijdens het eerste deel
van zijn reis, die duurde van juni
tot oktober. Nu het ijs langzaam
begint te smelten is het tijd voor
deel twee.
De eerste maand zal koud worden.
’s Nachts lopen de temperaturen al

Wie op de hoogte wil
blijven van de reis van Yuri
Klaver kan de avonturen
volgen op de website
www.arcticventure.nl.
Klaver zoekt nog sponsors.
,,Veel bedrijven geven me
al een steuntje in de rug
om deze reis mogelijk te
maken. Maar ook particulieren kunnen me helpen,
door bijvoorbeeld een
aantal kilometers te sponsoren. Meer hierover staat
ook op de website.’’

gauw op tot dertig graden onder
nul. ,,De wind is het ergste. Maar
met sneeuw kun je een muurtje
bouwen om je daar tegen te beschermen. Tegen half mei wordt
het lente. Overdag schommelt de
temperatuur rond het vriespunt.’’
Hij legt uit dat zijn onderneming
iets anders is dan survivallen. ,,Dan
moet je overleven met wat de omgeving je biedt. Dat ga ik niet
doen. Ik heb me maandenlang
voorbereid en heb bijvoorbeeld
geen tijd om te vissen. Ik moet in
een bepaalde tijd een afstand afleggen.’’
De beroepsavonturier moet onderweg uitkijken voor beren. Een
vernuftig alarmsysteem dat hij ’s
nachts rond zijn tentje uitzet,
moet hem tegen de wilde dieren
beschermen. Klaver demonstreert
het apparaat en direct klinkt een
oorverdovende piep. ,,Dat schrikt
ze wel af. In ieder geval even. En
voor uiterste noodgevallen heb ik
een pistool. Dat kreeg ik tijdens
mijn vorige reis van een Eskimo.’’
Hij hoopt het niet nodig te hebben.
,,Ik ga niet in het wilde weg om me
heen schieten. Er komt nooit iemand in de gebieden waar ik naar
toe ga. Ik ben daar ambassadeur
van de mensheid. En zo moet ik
me ook gedragen.’’

Wat neem je
zoal mee?
In de drie grote tassen van Yuri
Klaver zit onder meer:
✱ Drie onderbroeken en drie
paar sokken (’elke dag een
schone onderbroek, anders
word je een beest’);
✱ Twintig colaflessen die hij
daar vult met benzine voor de
brander om te kunnen koken;
✱ Pepperspray tegen lastige
beren;
✱ Droogpak (’misschien wel
het belangrijkste tijdens het
kayakken op zee’)

Melkpoeder en
stukjes worst
Vijftig kilo eten gaat er mee en
halverwege laat Yuri Klaver
nog een voedseldropping
doen. ’s Ochtends maakt hij
met melkpoeder havermout en
bakt pannenkoekjes voor tussendoor. ’s Avonds eet hij aardappelpuree met stukjes worst.
Yuri Klaver: ,,De wind is het ergste. Maar met sneeuw kun je een muurtje bouwen om je daar tegen te beschermen.’’

Yuri Klaver voor de gedetailleerde kaarten van het gebied.
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De omstandigheden op zee zijn niet altijd ideaal om te kayakken.
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Hij neemt ook een vlieger mee om vanuit de lucht foto's te maken.
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IJs en sneeuw, daar deinst de avonturier niet voor terug.
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