Expeditie Groenland ICE schrijft geschiedenis met
1ste rondvaart over de Groenlandse ijskap
Na 55 dagen slagen Belg Dixie Dansercoer & Canadees Eric McNair-Landry er als
eerste poolreizigers in de ijskap van Groenland volledig per kite rond te gaan
Groenland, 4 juni 2014 - Na 55 dagen zijn de Belgische poolreiziger Dixie Dansercoer (51) en zijn
Canadese metgezel Eric McNair-Landry (30) er als eerste poolreizigers in geslaagd de rondvaart
over de Groenlandse ijskap te voltooien. Vandaag, op dag 56, beëindigen ze de expeditie met
een totale afstand van 4,044.9 km.
Op 10 april startte voor Dixie Dansercoer (België) en Eric McNair-Landry (Canada) de Groenland ICE
Expeditie. Hun doel: het eerste onbegeleide niet-gemotoriseerde team zijn dat de Groenlandse ijskap
kan rondgaan. En dat is wat ze gisterenavond om 23:35 uur, op dag 55 van deze baanbrekende
expeditie dan ook verwezenlijkt hebben.
Na 56 dagen op het ijs, en 4,044.9 km (2,513.4 mijl), werd de mijlpaal bereikt. Dinsdag 03 juni zijn ze
naar hun start coördinaten teruggekeerd (N 66,02771, 39,26409 W). Dixie en Eric voltooiden de
Groenlandse ICE Expeditie bij Greenspeed Ridge (Coördinaten N 65 48 22 W 38 37 11) woensdag 4
juni 2014 om 03:40 waar ze momenteel op een helikopter wachten om opgehaald te worden. De
hoogste prioriteit is Dixie en Eric tegen het eind van de week veilig en wel terug thuis te brengen.
Dixie Dansercoer stelt: “Als eerste baanbrekende routes uitproberen, vereist de geest van een gedurfd
dromer. Tot het uiterste kunnen gaan in een missie vereist topprestaties, elke dag de hele dag. Ik
geloof dat we dat allebei deden."
Voor hun vertrek hadden Dixie en Eric tot in detail een expeditie route voorbereid met mogelijks 80
dagen op het ijs, ook waren ze bereid meer dan 5.000 km te overbruggen, dit allemaal om hun doel te
bereiken. Rekening houdend met terrein- en weerscondities, werden er strategische aanpassingen
doorgevoerd om zo het welslagen van de rondvaart te garanderen. Deze routewijzingen hebben
uiteindelijk de reisafstand en reistijd verkort. Tijdens hun expeditie, op dag 47, bij een afstand van
3,166.4 km hebben ze het eerder erkende Arctic wereldrecord van 3.120 km op naam van Adrian
Hayes (2009) verbroken.
Eric Mc Nair Landry: "56 dagen en meer dan 4.000 kilometer later eindigen we waar het allemaal
begon, aan de voet van deze uitgestrekte ijskap waar gletsjers door torenhoge rotsstenen naar de zee
stromen. Terwijl pijnlijke spieren rusten, worden herinneringen van een goed volbrachte missie in het
geheugen gegrift."
Pioniers: Niet alleen hebben Dixie en Eric een nieuw doel gesteld voor zij die een poging tot rondvaart
wagen, eveneens hebben ze waardevolle wetenschappelijke gegevens over klimaatverandering weten
te verzamelen. Deze informatie zal worden gebruikt in baanbrekend onderzoek begeleid door een
toegewijd wetenschappelijk onderzoekscomité.
Tijdens de expeditie hielden Dixie en Eric de buitenwereld op de hoogte via hun website
(www.greenlandice.be) en sociale media (Twitter / Facebook / Instagram).
Niet voor publicatie
Een persconferentie zal georganiseerd worden op vrijdag 13 juni in het Sheraton Airport Hotel in
Zaventem.
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