Press Release – 3rd of June 2009 – Dutch
Poolexpeditie « Arctic Calling » : een extreme maar adembenemende reis
met de zeilboot
Het doel van de expeditie “Arctic Calling” is een zeiltocht te maken van de Stille naar de
Atlantische Oceaan via de mythische bevroren Noordwest doorgang. Dit 3 maanden
lang durende avontuur zal omwille van het gevaar van de overtocht een menselijke en
sportieve uitdaging worden. Omdat dit traject eerder voorbehouden is aan ijsbrekers
zijn tot nu toe heel weinig zeilschepen via deze zeeweg in het volledige traject geslaagd.
Aan boord van de “Baloum Gwen”, varen we doorheen de Arctische ijsoceaan in de
meest extreme condities. De risico’s voor een zeiler om in koude wateren te varen
blijven aanzienlijk en hangen af van een reeks factoren eigen aan het moment zelf:
ronddobberend ijs, ijsbergen, vaargeulen, mist, ijzige wind, koude temperaturen,
reacties van het zeilschip, het blijven vastzitten in de ijsvorming, materiële zaken
(pannes, defecten,…), de logistiek (zeilen, landkaarten…), fysische reacties (concentratie,
vermoeidheid, psychologische toestand, reactie op de middernachtzon,….) en de
menselijke beslissingen van de bemanning.
Het is nu de beurt aan de 15 meter “ Baloum Gwen” (in het Bretoens, de witte walvis),
de Franse zeiler Thierry Fabing en zijn internationale bemanning om de geschiedenis van
de maritieme poolavonturen in te gaan. Het doel is de komende maand juni van west
naar oost te slagen in de overtocht via deze kronkelende bevroren beroemde
Noordwest Doorgang.
Vorig jaar is de « Baloum Gwen» er succesvol in geslaagd om de Noordwest Doorgang
van oost naar west te oversteken (www.baloumgwen.fr).
Vanaf 5 juni is het vertrek vanuit de haven van Sand Point ‐ Alaska gepland. Het zeilschip
zet koers richting de Pribilof eilanden om zo in een eerste fase de Beringstraat te
bereiken. We naderen vervolgens de Beaufortzee, gekend voor zijn ijzige wind. Dit zal de
start betekenen van de overtocht van onze beroemde bevroren Noordwest Doorgang.
We naderen dan de geïsoleerde Arctische eilanden van Noord Canada.
We zullen tevens de Eskimodorpen van Nunavut bezoeken om op die manier familiair te
worden met hun levenstijl en de geschiedenis van hun voorouders. Eind augustus 2009
zullen we “Lancaster Sound” bereiken, de aankomst is voorzien in “Pond Inlet op het
Baffin eiland” en zal dit het hoogtepunt van onze succesvolle zee‐expeditie worden.
Door de huidige klimatologische opwarming, is de Noordwest Doorgang sinds 21
augustus 2007 gedurende enkel een aantal weken bevaarbaar. Dit is het resultaat van
het gedeeltelijk smelten van het ijs in de Arctische Oceaan. Nochtans is elk jaar anders

en blijft deze overtocht een uitdaging die op een zeer intelligente manier hoort
aangepakt te worden.
Gedurende deze unieke 90 dagen durende poolexpeditie, zal ik een aantal
pedagogische, culturele, en ook wetenschappelijke projecten of reportages leiden…
Naast deze info‐ en bewustmakingsopdracht, zal Arctic05, mijn internationale
poolorganisatie, de fases van de overtocht via www.arcticcalling.net website
communiceren.
Herinneringen, observaties van de wilde natuur, positieve bemerkingen, frustraties en
tevens woedeaanvallen zullen gedeeld worden…. Daarenboven gaat het vooral over het
informeren van de pracht van de poolregio’s en ieder van ons bewust te maken van de
altijd maar breekbaarder wordende pool natuur.
Het is vandaag de beurt aan “Baloum Gwen”, zijn skipper Thierry Fabing en zijn
bemanning om de charmes en verassingen van dit prachtige maar niet ongevaarlijk pool
avontuur met jullie te delen.
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