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NOORWEGEN NATUURLIJK!

BERGBEKLIMMERSDROOM

In zijn boek Leef je droom verhaalt auteur Eric 
Arnold over zijn toppoging op de Mt. Everest 

in 2012. Over de periode voorafgaand aan de 
expeditie wordt op meesterlijke wijze verteld. 
Van het vinden van een goede sponsor tot de 
juiste medicatie. Maar ook aan de fysieke en 
mentale kant van het lichaam wordt hard 
gewerkt. Dit relaas wordt versterkt door prach-
tige kleurenfoto’s en QR-codes die toegang 
geven tot aanvullend beeldmateriaal en � lm-
pjes. 
Eenmaal aangekomen in het Everest-basis-
kamp begint het echte avontuur. Grote spleten 
en instortende ijstorens op de Khumbugletsjer 
vergen het uiterste van de klimmers. Ook de 
hoogte speelt hen parten: het zuurstoftekort, 
het moeizaam smelten van sneeuw voor drink-
water, de intense vermoeidheid. De droom ver-
andert in een ware nachtmerrie: het is een uit-
puttingsslag en de extreme weersomstandig-
heden op de graat werken ook niet mee. Eric 
besluit af te dalen. Een moeilijke beslissing 
aangezien de top nog ‘slechts’ 250 meter ver-
wijderd is. 
Eenmaal terug in Nederland blijft de Everest in 
Erics hoofd spoken. Het laat hem niet los en 
totdat een schaatsongeluk zijn plannen dwars-
boomt, is hij vastbesloten dit jaar weer een 
toppoging te wagen. Dat wordt nu 2014. 
“Leef je droom, een verhaal dat ons helder 
maakt dat de weg naar de top de uiteindelijke 
droom is”, schrijft hij. Dit geldt niet alleen voor 
Arnold, het is de ultieme droom van elke berg-
beklimmer. (Astrid van Amerongen)

Leef je droom 
Eric Arnold, ISBN 9789082060706, 
€ 19,95. Exclusief verkrijgbaar via www.klimboeken.nl

Sinds kort geeft Rother 
ook een serie sneeuw-

schoenwandelgidsen uit. 
Nadat de Duitse en Tirool-
se bergen ten noorden van 
de Alpenhoofdkam behan-
deld waren, ligt sinds deze 
herfst ook de Schnee-
schuhführer Südtirol Ost in 
de boekwinkels. De eerste 
bladzijden bevatten uiterst 
nuttige algemene informa-
tie, zoals een kort exposé 
over lawinegevaar, tele-
foonnummers van lawine-
bulletins, noodoproepnum-
mers en een weblink voor 
het kostenloos downloaden 
van gps-data. De overige bladzijden zijn gewijd 
aan zestig routebeschrijvingen. Hiervan liggen 
de eerste dertien rond de noordelijke zijdalen 
van het Pustertal en de overige 47 in de Dolo-

mieten rond en oostelijk 
van het Eisacktal. De inde-
ling kent drie moeilijkheids-
gradaties: blauw (gemak-
kelijk, 27 routes), rood 
(gemiddeld, 22 routes) en 
zwart (moeilijk, 11 routes), 
zodat de gids voor elk wat 
wils biedt. Dat betekent 
overigens niet, dat de 
blauwe routes ‘rondjes om 
de kerk’ zijn. Vaak wordt er 
ook bij deze routes 600 
tot 800 meter gestegen 
en 4 tot 6 uur gewandeld. 
Natuurlijk was ik 
benieuwd of mijn favo-
riete tochten erin zouden 

staan en jawel: de droomtochten vanuit Fanes 
en Sennes, op de Raschötzkam tussen Villnöss- 
en Pustertal en op de Seiseralm worden alle-
maal behandeld. De informatie per tocht is zoals 

we van de Rothergidsen gewend zijn: een paar 
alinea’s ‘smaakmaker’, dan wat nuttige kernge-
gevens en tenslotte een uitvoerige routebe-
schrijving met kaartje en hoogtepro� el, looptijd 
en aantal afgelegde kilometers. Ik kon dan ook 
maar tot één conclusie komen: een professio-
neel en handzaam gidsje, dat garant staat voor 
vele vakanties sneeuwschoenwandelplezier. 
(Bert Vonk)

Schneeschuhführer Südtirol Ost – Eisacktal, 
Pustertal, Dolomiten 
Evamaria Wecker, Bergverlag Rother, 
ISBN 9783763358076, € 15,95

Zoals de auteur zegt: men komt niet naar Noorwegen voor het stadsleven, maar voor 
de vele outdoormogelijkheden. Publicaties en websites zijn er ondertussen genoeg 

over dit prachtige land. Dit boek voegt hier nog iets extra’s aan toe door minder beken-
de of beschreven bestemmingen te behandelen en verschillende buitensportmogelijk-
heden zoals skiën, kajakken, (ijs)klimmen of (uiteraard) wandelen.
De auteur van Norway, naturally is manager van Hvitserk, een organisatie die expedi-
ties en avonturentochten over de hele wereld organiseert en heeft duidelijk oog voor 
mooie plekjes. Hij vertelt belevenisgerichte verhalen naar aanleiding van een persoon-
lijk bezoek aan elke van de zestig geselecteerde plekken en hierdoor voelt het alsof je 
al er aanwezig bent. De prachtige foto’s versterken dit idee. De verhalen zijn in verschil-
lende seizoenen geschreven zodat je zowel voor de winter als de zomer mogelijkheden 
aangeboden krijgt. Ook wordt aandacht besteed aan landschappelijk mooie autorou-
tes, bijzondere berghutten of hotels, maar ook festivals en evenementen die de moeite 

lonen. Voor extra informatie wordt verwezen 
naar websites zodat je verder kunt plannen. 
Dit maakt Norway, naturally tot een werk waar 
je enthousiast nieuwe ideeën van opdoet, ook 
als je nog geen plannen had om naar Noorwe-
gen te gaan. Maar even goed kun je ’m lekker op 
de bank doorlezen en genieten van de meest 
bijzondere plekken van het land. (Karin de Bruin)

Norway, naturally – 60 unique outdoor 
experiences and places to stay 
Trygve Sunde Kolderop, Fri Flyt AS, 
ISBN 9788293090168, € 39,95

SNEEUWSCHOENWANDELPLEZIER IN SÜDTIROL

De Gran Paradiso is het grootste nationaal 
park van Italië. Vooral de noordelijke helft in 

de regio Val d’Aosta lokt elk jaar veel bezoekers. 
De zuidelijke helft in Piemonte daarentegen is 
veel minder in trek. Met een nieuwe wandelgids 
willen Piemontekenners Werner Bätzing en 
Michael Kleider daar verandering in brengen. Ze 
beschrijven een trektocht van negen dagen 
langs de zuidrand van het park, aangevuld met 
dagwandelingen vanuit de verschillende 
etappe plaatsen. En voor ervaren wandelaars is 
er een uitdagende, hoogalpiene trektocht door 
het wilde hart va n het park. 
De wandelingen worden gedetailleerd en accu-
raat beschreven. Je krijgt ook een pak achter-
grondinformatie mee: de inleiding tot het 
gebied telt liefst zeventig pagina’s en gaat uit-
gebreid in op geschiedenis en fauna en � ora van 
het park. Ook voor de cultuur en de sociaaleco-
nomische situatie van de omliggende valleien 
en dorpen hebben de auteurs aandacht. De 
Francoprovençaalse taal, de rijke plattelands-
architectuur of de niet te stoppen ontvolking: 
het wordt allemaal met wetenschappelijke 
precisie beschreven. Jammer genoeg komt die 
rijke inhoud door de gebrekkige vormgeving 
niet helemaal tot zijn recht. Bladzijden door-
lopende tekst na elkaar, zonder tussentitels of 
witregels: het maakt het moeilijk om snel iets op 
te zoeken. Verder zijn de kaartjes erg klein en 
moet je de praktische informatie nu eens bij de 

beschreven etappes en dan weer helemaal 
achter aan gaan zoeken. Zonde, want de auteurs 
schrijven met veel kennis van zaken, en hun 
wandelingen zijn absoluut de moeite waard. 

(Ignace Fermont)

Gran Paradiso – Wandern auf der 
piemontesischen Seite des Nationalparks 
Werner Bätzing & Michael Kleider, Rotpunktverlag, 
ISBN 9783858695390, € 24,–

DE ANDERE KANT VAN DE GRAN PARADISODICHT BIJ DE HEMEL

De herders die ’s zomers op de bergweiden voor hun vee zorgen: het lijkt een sprookje. 
In Zwitserland zijn er relatief veel vrouwen die voor dit bestaan kiezen. In Traum 

Alp – Älplerinnen im Porträt vertellen vijftien vrouwen aan journaliste Daniela Schweg-
ler hoe zij de zomer op de alpenweide beleven. 
Anna Mathis Nesa, die samen met haar man Ricardo een boerenbedrijf op de Güner Alp 
(Graubünden) runt, wordt nog altijd euforisch over haar uitzicht. “Hier heb ik vaak het 
gevoel dat ik een koningin ben en dat het hele Güner Alpenrijk aan mijn voeten ligt. De 
kinderen hebben hier letterlijk en � guurlijk vrij spel. Ricardo doet wat hij het liefste wil: 
kaas maken. Zelf heb ik het gevoel dat ik dicht bij de hemel ben. Hier voel ik mij vrij.”
Lange dagen werken voor weinig geld is de keerzijde. Anne Krüger en haar man Oscar 
bijvoorbeeld, herders op de Muttner Alp in Graubünden, maken werkdagen van half vijf 
’s ochtends tot half negen ’s avonds, negentig dagen aaneen, zonder één vrij weekend. 
Anne heeft uitgerekend dat ze een uurloon van dertien Zwitserse franken bruto ver-
dient. “Dit alles staat haaks op het idyllische Heidi-imago dat de toeristische sector 
vrolijk blijft uitventen.” Niettemin vindt zij bevrediging in haar werk: “Käse und 
Butter herzustellen is einfach toll!”
De 150 beelden van fotografe Vanessa Püntener 
brengen het dagelijks leven van de vijftien dames 
heel persoonlijk in beeld. Hun eigen recepten 
maken het boek extra interessant. Evenals de tips 
voor wandelingen vanaf de prachtig gelegen 
boerderijen, die soms alleen te voet bereikbaar 
zijn. Geen wonder dat Traum Alp in Zwitserland 
een bestseller is. (Anne Geert Bosma)

Traum Alp – Älplerinnen im Porträt 
Daniela Schwegler, 
ISBN 9783858695574, € 31,50

MET UITZICHT OP DE 
DENT D’HÉRENS 
VALPELLINE – VAL OLLOMONT

Onlangs verscheen het vierde gidsje uit de 
oerdegelijke serie van Robert Weijdert. 
Deze keer naast dag- en kindertochten 
ook beschrijvingen van twaalf beklimmin-
gen en één via ferrata in dit indrukwek-
kende deel van de Alpen.

Robert Weijdert, Uitgeverij Robert Weijdert, 
ISBN 9789080602090, € 17,50

We geven 5 EXEMPLAREN 
weg van dit boek. Interesse? 
Stuur een bericht met je naam 
en adres naar info@bergwijzer.nl 
en misschien krijg jij ’m voor de 
feestdagen thuis gestuurd!


