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Afgelopen voorjaar trok ik (Sam Van Brempt ) samen met Maxi-

me De Groote naar Alaska. Zoals velen ons vooraf vroegen, doel-

den we niet een herkansing van de Cassin graat. Dat idee zat 

weggeborgen voor als andere objectieven niet haalbaar leken. 

In eerste instantie hoopten we de impressionante “Moonflower 

Buttress” van “Mount Hunter” te beklimmen. Dit via de Bibler 

Klewin route, een vluchtige blik in de klimtopo zegt genoeg; 

1800m, VI 5.8 WI6 M6 A2!

Met een sportvliegtuigje vliegen we naar de zuidoost vallei van 

de Kahiltna gletsjer, het basiskamp voor enkele weken. Bij de 

eerste aanblik van Mt. Hunter kunnen we niet anders dan ons 

klein voelen. Voor de piloot, Paul Roderick, ons op de gletsjer 

achterlaat, doen we nog een korte babbel. Wat hij te vertellen 

heeft brengt ons niet direct tot rust. Er is opvallend minder ijs 

dan voorgaande jaren. Nog niemand heeft de route dit jaar ge-

probeerd en op de koop toe zijn wij tot nu toe het enige team dat 

met Moonflower-plannen is ingevlogen. Hoewel we snel vier da-

gen mooi weer voorgeschoteld krijgen, voelen we ons totaal nog 

niet klaar voor een poging op de Moonflower. We richten onze 

pijlen ter verkenning en acclimatisatie op enkele andere bergen.

Een goede week later, veilig terug in het basiskamp, zitten we 

door slecht weer enkele dagen vast in onze tent. We proberen 

wat te lezen of spelen een spelletje op de gsm in afwachting van 

de volgende uitgebreide maaltijd die we vooral als tijdverdrijf 

klaarmaken. Tot we, sneller dan verwacht, na 4 dagen white-out, 

onder een perfecte blauwe hemel wakker worden. 

We doen een laatste verkenning om de gevolgen van de verse 

sneeuwval in te schatten. Alles lijkt goed mee te vallen dus we 

hakken de knoop door, morgen is het menens…

Onze rugzakken zijn gepakt maar nu we zo onverwachts moeten 

vertrekken voelen we beiden een onrust. Om ons mentaal op 

te laden hebben we toch wat extra tijd nodig waardoor we op 

vrijdag 9 mei rustig opstaan. We genieten van de ochtendzon, 

ontbijten uitgebreid en vertrekken zo laat als mogelijk naar de 

voet van Mt. Hunter.

Van twee Amerikaanse klimmers die op het eind van vorige 

goedweerperiode een poging deden, hoorden we dat de rimaye 

enorm moeilijk te overbruggen was. Ook wij hebben geen krach-

ten op reserve en gaan op zoek naar de gemakkelijkste passage, 

een 5-meter overhangende sneeuw- en ijsformatie. Met behulp 

van enkele artificiële technieken geraken we erdoor en kan het 

echte werk beginnen. We klimmen alternerend en bereiken de 

eerste moeilijkheden: de “twin runnels” 

Deze geven direct een indicatie van wat we komende dagen al-

lemaal kunnen verwachten! Een continue steile, smalle geul van 

perfecte polystyreen sneeuw. Aangenaam voor het klimmen, 

maar het vinden van goede zekerpunten is bijna onmogelijk. 

Hogerop wordt het beter maar een moeilijke pas hoog boven 

onze laatste tussenzekering houdt onze focus hoog. We vorde-

ren eerder traag en het is al laat in de middag als we onderaan 

de “prow” staan.

“Sam! Is alles in orde?” roept Maxime me toe. Alles 

ging te snel om te beseffen wat er gebeurd is. Ik 

bengel ondersteboven aan één enkele streng 8 mm 

Ice Line met onder me een diepte van meer dan 1000 

meter. De laatste tussenzekering, een ijsschroef 2 

meter boven me, heeft mijn val gehouden. Terwijl 

ik me recht trek, roept Maxime me toe. Of alles in 

orde is. Ik trek me recht. Alles lijkt perfect maar 

toch kan ik het niet laten om mezelf te vervloeken. 

De “Moonflower Buttress” hier is het engagement 

veel te hoog, hier mag je niet vallen!
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Deze markante rotsformatie vormt de grootste moeilijkheid 

van de dag. Maxime doet zijn donsjas aan en bereidt zich 

voor op een lange zekerpauze. Dit vrij klimmen is waar-

schijnlijk op het randje van mijn fysieke limiet maar men-

taal trek ik het al helemaal niet. Enkele akelige passen, de 

bijlen en crampons die over droge rots krassen en al snel 

hang ik aan mijn klemblokken en friends. Nooit gedacht dat 

ik in Alaska extra ervaring in het artificiële klimmen zou 

opdoen. We klimmen voorbij het overhangende blok waar 

het Amerikaans team niet over geraakte en Maxime maakt 

de pendel richting de “McNerthney ice dagger”. Afgaand op 

foto’s van vorige beklimmingen liggen de condities er best 

pittig bij. Veel lengtes lijken steiler, droger en of dunner. 

Onzeker of deze route dan toch niet te moeilijk is, trachten 

we zo weinig mogelijk vooruit te dromen en zijn we gewoon 

al blij als we een lengte verder geraken.

We leven hier op het ritme van de zon en de warmte van 

de dag. Daarom hebben we het pas door hoe laat het is als 

de hemel roodoranje kleurt. We moeten nog enkele lengtes 

klimmen tot een goede slaapplaats maar door de noorde-

lijke ligging is het hier nooit echt donker. We klimmen “Ta-

mara’s traverse”, een 80° traverse waar je de diepte in deze 

al zo steile wand nog harder voelt. Door de verse sneeuw en 

het weinige ijs wordt het een lastige puzzel. Nog een lengte 

en we staan op het eerste ijsveld.

Hogerop graven we deels beschut onder een rotsblok een 

slaapplaats in de sneeuw. We smelten sneeuw, trachten ons 

vochttekort aan te vullen en onze honger te stillen maar 

door de koude gasvulling duurt dit immens lang. Vast-

beraden genoeg te drinken en nog eens 4 liter voor de vol-

gende dag te smelten kunnen we pas omstreeks 3 uur gaan 

slapen.

Zelfs zonder alarm worden we na een veel te korte nacht, 

vroeg wakker. Toch geraken we niet gemotiveerd om uit 

onze slaapzak te kruipen. De warmte van de zon zou ons 

best kunnen helpen, maar in deze noordwand krijgen we de 

zon slechts even in de avond te zien. Door vermoeidheid en 

een gebrekkige motivatie stellen we ons vertrek steeds uit. 

Het is pas tegen de middag als we terug op pad gaan.

Tussen het 1ste  en 2de ijsveld bevinden zich de lengtes die 

ons zorg baren. Ik klim een eenvoudige goulotte en maak 

stand aan de 5.8 lengte. 5.8, de Amerikaanse gradering 

voor wat 5c moet voorstellen. 

We waren reeds gewaarschuwd dat deze 5.8 serieus onder-

schat werd en dat het niet zo eenvoudig zou zijn. Zeker niet 

met onze bergschoenen en een rugzak van 30 liter. Bov-

endien hing boven deze lengte een sneeuwchampignon ter 

grote van een auto. Hier wil je zo snel mogelijk weg! 

Deze lengte is voor Maxime en ik moet toegeven dat ik daar 

niet rouwig om ben. Moeilijke passen, twijfelen, zoeken 

naar mogelijkheden en weer verder. Maxime geraakt er 

door, omzeilt het dreigend gevaarte, maakt relais en zekert 

mij als ik hem achterna klim. Telkens weer dat euforisch 

gevoel dat we verder zijn geraakt waarna we onzeker het 

vervolg analyseren. We  staan onderaan de “Shaft”.
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Een 120 meter lage smalle goulotte, loodrecht omhoog 

met zelfs enkele overhangende passages. We wisten dat 

dit geen weggever zou zijn. Op de koop toe stak er een 

sneeuwchampignon ter hoogte van de eerste overhangen-

de passage. Na Maxime zijn prestatie in de 5.8 lengte was 

het mijn beurt. Deze blok sneeuw had misschien slechts 

de grootte van een 80 liter rugzak, toch boezemde hij ons 

angst in. Vooral omdat het snel duidelijk werd dat ik deze 

overhangende passage niet kan overbruggen zonder hem 

aan te raken. Maxime had eerder al een flinke blok ijs op 

zijn schouder gekregen. Ik waarschuw hem dan ook dat hij 

zo goed mogelijk dekking moet zoeken en mijn touw best 

even afknoopt. Een absurde gedachte maar je weet maar 

nooit dat hij door het instorten van die massa sneeuw niet 

meer kan zekeren. Uiteindelijk was onze angst best over-

dreven. De sneeuw-champignon kwam los en verpulverde 

maar daar waren we niet rouwig om. Hogerop neemt Maxi-

me over. Hoewel deze lengtes moeilijk zijn, slagen we er 

wel in deze goed af te zekeren. De passen die aanvoelen 

als gevaarlijk dicht tegen de grens van ons kunnen, doen 

we dan ook nooit zonder een laatste goede tussenzekering 

kortbij. Als we op het 2de ijsveld aankomen hebben we 10 

uur geklommen, over amper 7 lengtes. We willen niet zo 

laat opblijven als vorige nacht en houden het voor deze dag 

voor bekeken.

De derde dag breekt maar al te vroeg aan. We moeten even 

zoeken naar het vervolg van de route maar uiteindelijk vin-

den we de doorgang naar het derde ijsveld, “de vision”. 

Alweer een lange koude zekerpauze voor Maxime. Ik hoor 

hem dan ook kermen als zijn door de koude gevoelloze han-

den door het klimmen terug doorbloed geraken. 

We klimmen over het derde ijsveld en gaan op zoek naar 

het routeverloop door de laatste rotsband. En het is hier dat 

ik in de mist ga!

We klimmen een dunne goulotte, Ik plaats nog een ijs-

schroef aan het einde van een loodrechte passage en tracht 

uit dit steile stuk te klimmen. Ik plaats een perfecte rechtse 

bijl en trek me hogerop om mijn andere bijl te plaatsen. He-

laas, door de losse sneeuw zonder succes. Enkele malen 

proberen en dan blijft mijn bijl toch hangen. Ijs, een barst 

rots, een rots kristal? Het vervelende is dat ik niet weet 

waar deze in of achter steekt. Ik breng mijn gewicht over op 

de bijl om ze te testen en ze blijft hangen. Na enige twijfels 

probeer ik dan toch hoger op te komen. Mijn lichaam ver 

boven de onderste bijl en ping… de linker bijl spring eruit. Ik 

val achteruit en omdat ik mijn enigste goede bijl bij de kop 

vast heb trek ik ook deze eruit. Voor ik het goed en wel besef 

hang ik terug 2 meter lager, ondersteboven dit maal.

Ik maakte een perfecte val, heb me niet bezeerd maar wat 

kon ik mezelf vervloeken. Vanaf het begin voel je een vorm 

van wantrouwen en toch luister je er niet naar. Maxime, was 

zelf ook serieus geschrokken maar hier, 1000 meter boven 

de begane grond kunnen we ons niet laten meeslepen in 

twijfels. Niet veel later doe ik een 2de poging waar ik zon-

der problemen doorkom. Maxime klimt nog een steile pas-

sage en maakt stand onderaan de meest logische lijn naar 

het topijsveld. 
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Of deze passage de bewuste “bibler come again exit” is  weten we 

niet zeker maar het enige alternatief, een centimeter dunne pel 

een beetje verder, is zeker geen goede keuze.

Nu hebben we alle moeilijke lengtes achter ons. Helaas is de weg 

naar de echte top nog lang. Toch voelen we ons al in een eufori-

sche stemming. Voor het eerst krijgen we het overtuigende gevoel 

dat we in deze beklimming kunnen slagen. Terwijl de zon lang-

zaam ondergaat beklimmen we het kuiten-vretende blauwe ijs van 

de topkegel. We zijn moe en mentaal voelen we ons niet meer 

sterk genoeg, dus zekeren we deze lengte per lengte uit. De eer-

ste slaapmogelijkheid juist onderaan de voortop, een door de wind 

uitgeblazen holte onder een corniche, is ons te onveilig. We traver-

seren naar de andere kant van de graat en bij puur toeval botsen 

we op een grote steen die een uitstekend terras op de oostgraat 

vormt. De perfecte plaats voor wat hopelijk onze laatste nacht op 

de berg wordt.

Eindelijk zijn we weg uit deze noordwand; wat maakt dat we om 5 

uur ’s morgens door de eerste zonnestralen begroet worden. Voor 

de eerste keer kruipen we zonder veel moeite uit onze slaapzak en 

volgen we de graat verder. Door de hoogte en vermoeidheid vorde-

ren we steeds meer als sloffende oudjes, maar ook mentaal krijgen 

we enkele klappen. Zoals velen wellicht al eens hebben meege-

maakt, zien we bij het bereiken van wat wij denken dat de top is 

een nieuwe top verschijnen. Na een paar teleurstellingen komen 

we op een vlakke plek, een enorm verzicht met geen mogelijkheid 

om nog hoger te gaan. Eindelijk zijn we op de top van Hunter!

Enkele skiërs hebben de berg 2 dagen geleden via zijn west graat 

beklommen. De gehele noordzijde van de berg rappellen was voor 

ons iets wat we enkel in uiterste noodzaak wilden doen. We zijn 

dan ook maar al te blij dat we de skiërs hun spoor kunnen volgen. 

Dat maakt onze beklimming des te meer compleet, als het ware 

een volledige rondtrip. We volgen het pad op de zacht hellende 

topvelden, navigeren tussen seracs door, traverseren  een spitse 

sneeuwgraat en rappellen in het Ramen Couloir. Na 3 rappels ver-

mindert de steiltegraad en klimmen we verder naar beneden. Het 

is vroeg in de namiddag, de zon staat loodrecht op dit zuidgeoriën-

teerd couloir en de sneeuw is een natte papperige boel. Nadat we 

enkele keren een kleine massa sneeuw zien vertrekken en spora-

disch een steen voorbij stuift, besluiten we op zeker te spelen en 

zoeken dekking onder enkele rotsen. We eten ons laatste eten op, 

drinken soep, thee en water en wachten tot de zon achter de graat 

verdwijnt.  Laat in de avond is de sneeuw terug harder en kunnen 

we verder afdalen. Onderaan het couloir vinden we de skisporen 

terug en we volgen deze richting de ijsval. Een heus doolhof van 

spleten en povere sneeuwbruggen maar gelukkig hebben de ski-

ers de weg voor ons reeds uitgezocht. Helaas heeft een ski meer 

draagkracht dan wij te voet waardoor wij maar al te vaak kruipend 

of liggend enorme sneeuwbruggen overwinnen. Tegen midder-

nacht staan we op de veilige lagere Kahiltna Gletsjer, een laatste 

hersenloze wandeling rondom de berg en tegen de vroege ochtend 

zijn we terug in Kahiltna Basecamp. We zien er niet meer uit, zijn 

fysiek uitgeput  door de continue stress van de laatste dagen. Maar 

nu we in het basiskamp tot rust kunnen komen, komt stilaan ook 

het besef wat we afgelopen dagen gerealiseerd hebben. 

Grensverleggend!!!


