MOUNT EXPO

TRISTRANS SAGA
Stel je voor: je bent amper vier dagen oud en je hebt al een berg beklommen. Vijf maand later zit je eerste
tweeduizender erop. Op tweejarige leeftijd zit je al aan tweehonderd beklimmingen - en dat in Spitsbergen bij
het noorderlicht. Klinkt zalig, niet? Voor Tristan en Nanook is het de realiteit. Samen met hun papa Jochem en
hun mama Kim trekken ze op talloze expedities door de bergen: TrisTrans Saga...
e ze daarvoor gebruiken zijn paarden, ski
s, fietsn en kano’s.
De expeditiefamilie – een levensavontuur in de bergen

Leven vanuit een tent

TrisTrans Saga is het verhaal van twee kleine avonturiers, Tristan (7
jaar oud) en Nanook (4 jaar oud) en hun ouders Kim en Jochem. Kim en
Jochem komen oorspronkelijk uit België en zijn avonturiers die graag
hun grote passie in het leven volgen: verkennen van de wildernis.
Jochem heeft vele jaren ervaring als gids en hondensleedrijver, Kim
wordt gedreven door haar passie voor paarden. Met als uitvalsbasis
Namsskogan in het Noorse lapland, verkennen ze als gezin afgelegen
berggebieden rondom de hele wereld. De vervoersmiddelen die ze
daarvoor gebruiken zijn paarden, ski’s, fietsen en kano’s.

Tijdens de vele expedities, woont het hele gezin samen in één grote
tent, het ‘basecamp’. In hun huis wordt gegeten, geslapen, les gegeven
én gespeeld.

Nochtans hebben Jochem en Kim allebei doodnormale jobs: Jochem is
arts en wetenschapper, Kim werkt als verpleegster. Geïnspireerd door de
ontdekkingstochten van de Vikingen en de belevenissen van Jommeke,
willen ze met dit project laten zien dat het gezinsleven gecombineerd
kan worden met een leven in de wildernis. TrisTrans Saga gaat over
het leren om het eenvoudige leven te waarderen en over het begrijpen
van de relatie tussen natuur, cultuur en gezondheid. Het gaat over het
laten uitkomen van dromen en over het verspreiden van plezier in het
verkennen van de wildernis. En dat de jongens plezier hebben, zie je
duidelijk op de vele Facebookfilmpjes!
A family odyssey to the edge of the world
Tussen juli 2016 en september 2017 heeft het gezin de vier windstreken
verkend. Iedere windstreek kreeg zijn eigen expeditienaam. Zo kreeg de
eerste etappe, het oosten, de naam “Living a Legend, be a Khan”. Van
juli tot november 2016 trok het gezin per paard en kameel doorheen het
Altaigebergte in Siberië en Mongolië.
Na het oosten was het de beurt aan het zuiden: “a patagonian dream”.
Het gezin fietste tussen december 2016 en april 2017 doorheen het
Andesgebergte in Patagonië. Ze klommen tienduizend meter langs de
legendarische Carretera Austral, in de voetsporen van de Tehuelche
indianen.
Daarna had het gezin nog niet genoeg van de kou en was het tijd om
het noorden te gaan verkennen. Ze skieden in “The land with the cold
coast” Noorwegen, naar de Svartisen gletsjer, de tweede grootste
gletsjer van Europa, tussen mei en juni 2017.
Afsluiten deden ze in stijl, “into the wild”, in de pure wildernis van
Alaska. Met de kano trokken ze van juli tot september 2017 doorheen
de laatste ongerepte natuur in Noord-Amerika. De 24 grizzlyberen
moesten ze er bij nemen…
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Benieuwd hoe Kim en Jochem hun ‘huisje’ inrichten tijdens zo’n tocht?
Op Mount Expo slaan ze hun basecamp op en kan je met eigen ogen
ontdekken hoe leven vanuit een tent (en mét kinderen) er uit ziet. Op
basis van hun eigen ervaringen en uitdagingen geven Kim en Jochem
bovendien tips en adviezen over hoe het is om kinderen mee op reis te
nemen en hoe langere reizen met kinderen te plannen. Kom zeker naar
hun lezing op Mount Expo als je hier meer over wilt te weten komen!

"Het leven in de vrije natuur is verslavend.
Het gaat om de kick van geconfronteerd
worden met uitdagingen en er op uit gaan
in het spannende onbekende. Over sterke
ervaringen, vrijheid en beheersing..."

Tekst Lisa Viane en Jochem Cuypers
foto's Jochem Cuypers

Vanwaar de naam?
TrisTrans Saga is ontleend aan het oude West-Noorse verhaal
van Tristan, Tristrams saga, die in Lyse Abbey (Bergen) werd
geschreven.
Het verhaal van Tristan en Nanook gaat over het delen van
gouden momenten, samen buiten in de natuur. Op weg door
de mooiste ongerepte gebieden van de wereld (TRANS), naar
een aantal van de mooiste bergtoppen (TRIS).

Wat cijfermateriaal:
- 4: beide jongens waren 4 dagen oud bij hun eerste
winterbergbeklimming
- 500: het aantal bergtoppen dat Tristan ondertussen bereikt
heeft
- 250: het aantal bergtoppen dat Nanook op zijn palmares
heeft staan
- 4000: zoveel meter telde hun hoogste berg
- 820: aantal nachten dat Tristan al doorgebracht heeft in een
tent
- 645: aantal nachten dat Nanook al geslapen heeft in een
tent
- -30: koudste temperatuur waarbij de jongens overnacht
hebben
https://www.facebook.com/TrisTransSaga
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Met rendier doorheen het Sajangebergte in het Noorden van Mongolië
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Boven: Nanook viert zijn 4e verjaardag met het allerlaatste stukje chocolade uit het rantsoen.
Midden 1: Baffin Island, de Weasel Valley met in de
achtergrond de Mount Thor (grootste bigwall met lichte overhang ter wereld). Tristan zit in de NordicCab.
Midden 2: Buitenonderwijs - grotendeels van het jaar
geven we les buiten - Tristan krijgt thuisonderwijs en
is nu aan zijn tweede jaar begonnen
Onder: Basecamp in Alaska - Brooks Range
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