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In MeMorIaM JorIs van reeth
Maandag 7 juni 2010 – Japanese Couloir, Cassin Ridge, Denali 6194m (Alaska). De standplaats waarop 
Joris hangt breekt uit; hij is op slag dood. Zijn klimpartner, Sam Van Brempt slaagt er in om het lichaam 
te bergen en wordt zelf pas na vier zware dagen gered uit zijn penibele toestand. Het lichaam van 
Joris kon niet worden geborgen en rust onderaan de Cassin Ridge.

Dit drama kon iedereen volgen in de pers, die alleen op de proppen komt 
als er iets misgaat in onze mooie bergsport. De moeizame redding van 
Sam en het feit dat Joris niet kon worden geborgen vormen voor hen na-
tuurlijk een sappig verhaal. De achterblijvers moeten leren omgaan met 
dit feit en kunnen niet op de gewone manier afscheid nemen van hun 
zoon, partner, vriend of klimpartner.

Minder dan een jaar na het zware ongeval in Peru, wordt Mount Coach 
opnieuw getroffen door de zwaarste tegenslag die er is. Een jonge, talent-
volle en vooral geliefde klimmer wordt uit ons midden gerukt. We blijven 
verbijsterd achter. We zitten allemaal met veel, vaak onbeantwoorde vra-
gen. Zelf beleef ik één van de diepste crisissen die ik in mijn alpiene loop-
baan heb beleefd.

Aan het eind van deze zomer, na dit annus horribilis, heb ik terug de 
kracht gevonden om door te gaan. Het project Mount Coach is te mooi 

om er mee op te houden. Er staan nog zoveel jonge klimmers te trappelen 
om aan hun bergsportcarrière te beginnen. Ook de 11 MCers van de eer-
ste 3 generaties zijn er nog en hebben op jonge leeftijd al zoveel meege-
maakt. Ondanks alles, kunnen ze niet zonder hun bergen, hun avonturen. 
We kunnen hen niet in de kou laten staan.

We leven met de troost dat Joris, An, Hans en Koen alle vier in hun ge-
liefde bergen omgekomen zijn, op een plaats waar ze op en top gelukkig 
waren. Als er zo iets is als een paradijs voor klimmers, dan zijn ze nu ten-
minste met twee cordées.

Voor het Mount Coach team,

Sanne Bosteels

bij het in druk gaan van dit magazine ontvingen we het nieuws van het tragische ongeval van chloë 

graftiaux. chloë was een dame die altijd goedlachs was, en heel gedreven in haar beleving van haar 

beklimmingen.

chloë genoot van internationale erkenning, en was heel geliefd bij haar collega's!

we wensen familie en vrienden de meest oprechte spijtbetuigingen.

Kamp 2 op de khan Tengri (augustus 2008)

Drytool in Cogne - Italië (februari 2009)

Joris kijkt naar de Zuidwand van de Denali en zijn rustplaats (mei 2010)




