
MANMAoerman IN HETWILD
Geenvrouwen, geen telefoons, geencamera’s enevengéénwerk.Youngprofessionals
diewillenontsnappenaandedagelijkseplichten, gaaneenweekonderbegeleidingmet
anderemannendewildernis inopmannenexpeditie.Omaf te zien, zichzelf opdeproef
te stellen en zich evenoerman te voelen.Zeven redenenommeeop reis te gaan.

DoorLiza Jansen •Fotografie:CasparDiederik

Aande voet van
hetbergmassief
MonteRosa in
de Italiaanse

Alpenkunnen
mannenweer even
kwajongens zijn.
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1. Afkicken
Inplaats vanopbeeld-
schermenenkantoortui-
nen, ben jeopexpeditie

aangewezenopdenatuur enhaar
elementen,water, vuur, aarde en
lucht.Die laten zichniet regisseren
endaaromhebbendeexpedities
geen vast programma.Dat vereist
watflexibiliteit enaanpassingsver-
mogen.Eengoede zaak, vindt Jaap
Duin, psycholoogenoprichter van
ElementsExpeditions. ‘Veelman-
nenhebbenwel lerenwerken,maar
niet leren spelen.’Duinorganiseert
natuurexpedities inAlbanië, Schot-
landenNoorwegen. ‘Vrijheid leidt
eerst tot paniek: demannenweten
nietwat ze gaandoen.Anderhalve
dag is er onrust, daarnageven ze
zichover.’

2.Verant-
woordelijkheid
nemen
Aanhetbegin van

deexpeditie vanBack to theWild
ruilendeelnemershun telefoonen
horloge in voor eenbijl, een vishen-
gel, of spullenomvuurmee tema-
ken.Eendagdeelwordtbesteedaan
eten zoeken. Zeplukkenaalbessen
enpaddenstoelenen vangen vis-
senof eekhoorns.Deoogstwordt
bereidop vuurdatdemannenzelf
hebbengestookt.Ook is er een ‘24
uurs solo’,waarbij dedeelnemers
zicheenetmaal terugtrekken in

hetbos. Alleen. Etenmoeten ze
zelf bij elkaar sprokkelenen slapen
gebeurt in een tentdie ze in elkaar
zettenmetwat stokkeneneen
stukplastic. PeterMelis, oprichter
vannatuurexpeditieBack to the
Wild: ‘Vrouwengaaneenweekop
yogacursus,mannenzoekende
natuurop.’

3. Zintuigen
herontdekken
Onze zintuigen
gebruikenwe in

hetdagelijks levenmaar gedeelte-
lijk omdatdat voldoet.Wieop zich-
zelf is aangewezen indenatuur, zet
automatischal zijn zintuigenop
scherp. Je lichaamschakelt als het
wareover opdeoverlevingsmodus.
Diemoduswordt extra gestimu-
leerddoor eengids eneennatuur-
kennerdiemeeop reis gaan. Zij
brengendemannenbij hoe zehun
krachtenmoetengebruiken.
Zo leerdeDavidZwagemaker,

ondernemer endeelnemer, te
kijkenals eenuil enals een vos
doorhetbos te lopen. ‘Vossen zien
slecht,maarhebbeneensterk
ontwikkeldgehoor en ruikenalles.’
Dankzij de vossenimitatiehield
Zwagemakerde expeditie vol. ‘Ik
hadhetdeheleweek steenkoud.
Maar toen ikde vossenimitatie
toepaste enblootsvoetsdoorhet
bos ging lopen,werdenmijn voeten
eindelijkwarm.’

Vrouwengaaneenweek
opyogacursus,mannen
zoekendenatuurop

Diverse foto’s van
een reis vanOtro
Elements inde
ItaliaanseAlpen. ITALIË

Rome

Italiaanse
Alpen
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4. Emoties
toelaten
Mannenpratenpas
over emoties als

zedebodemhebbenbereikt.Daar
willen ze tijdensdeexpedities korte
mettenmeemaken. Sterkernog,
dekandidatenwordenaangemoe-
digdomhun ‘dominante jas’ uit te
trekken.Dat creëert openheidbij
demannen,weetRaymondLand-
graaf.Hij richtte in2013deexpe-
ditieOtroElementsop. ‘Er komen
opgekropte gevoelensbovenenze
barsten inhuilenuit. Iederekeer
weer.Niets om je voor te schamen.
Want zoalsde indianenzeggen:
echtemannenhuilen.’

5. Reflectie
Doordat je bent
afgesloten van
debuitenwereld,

overheerst de stilte. Duin: ‘Deelne-
mers lopen eengroot deel vande
dag rond zonder doel, waardoor ze
weer ruimte inhunhoofd krijgen.
Ze krijgennieuwe ideeën enkun-
nenweermet een frisse blik naar
hun levenkijken.Het papiermoet
eerstwit zijn voordat je er iets op
kunt schrijven.’
Endat levertmoois op. Zo

kwamen tweedeelnemers tot de
conclusie dat zemet hun vrien-
dinwilden trouwen. Een ander
besefte dat hij eigenlijk almaan-
denlang rondliepmet eenburn-out
maar dat niet aan zichzelfwilde
toegeven.

Wie:Back to theWild
Opgerichtdoor:
PeterMelis
Wat:Mannenexpedities
naardewildernis van
Noorwegen. Slapen in
deopenlucht en zelf
eten verzamelenen van-
gen.Er gaat een lokale
gidsmee, diedeelne-
mersoverlevingsvaar-
dighedenbijbrengt.

Drieorganisaties
dieoermanreizen
aanbieden:

Aanhet einde vande
week is er een ‘24uurs
solo’,waarbij ze op zich-
zelf zijn aangewezen.
Doel:Mensenhelpen
omdeverbindingmet
denatuur te versterken.
Prijs: €1750 (zakelijk)
of €1350 (particulier)
voor 8dagen.
Site: backtothewild.nl

Wie:OtroElements
Opgerichtdoor:
RaymondLandgraaf
Wat:Wildernisreizen
inde ruige Italiaanse
Alpen.Deexpedities
durengemiddeld vijf
dagen. Landgraaf
kwamophet idee voor
dit type reizen toen
hij als 18-jarige in zijn
eentjedoordeAmeri-

kaanseRockyMoun-
tains reisde, geheel op
zichzelf aangewezen.
Doel:Datdekandida-
ten ‘dekracht vanhun
lijf engeest opnieuw
ontdekken’.
Prijs: € 995
Site: otro-elements.it

6. Acceptatie
Eendouche is er
niet. IJskoudwater
wel.Ook inde

zomer.Wie zichwilwassen, is ver-
oordeeld tot bloedstollendkoude
meertjes of beken.Expeditieganger
DavidZwagemaker: ‘Eerst vond ik
dekou verschrikkelijk.Maardank-
zij ademhalingstechniekendie ik
tijdensde survivalreis leerde, kreeg
ikhetwarmer.’

7. Time
management
DeBrit BenSaul
Garner vertoefde

tiendagenalleenopeen tropisch
onbewoondeilandom,net als de
mannen tijdensdeoerexpedities,
terugnaardebasis te gaan.Hij
tekende zijnbevindingenop ineen
blog voordeAmerikaansewebsite

Wie: Elements
Expeditions
Opgerichtdoor:
Jaap Duin
Wat: Neemt jemee
naar ruige gebieden
inAlbanië, Schotland,
NoorwegenofTexel.
Je kunt eenweekend
of zesdagenmee.
Doel: ‘Erachter komen
wie jebent zonder

Business Insider.Hijmerktedat
als je geen telefoon, internet of
mensenomjeheenhebt, het
moeilijk is excuses te verzinnen
omniet productief te zijn. ‘Opeen
doodgewonedagophet eiland
was ik zo’n zesuur gefocust bezig
met takenals eten vinden.De rest
vandedagwas ik vrij. Ik las een
boekperdag, hield eendagboek
bij enhad tijdomstrategischna te
denkenoverprojectenwaar ikmee
bezigwas.’
Anderedeelnemers vande

expeditiesbeamenGarners
bevindingen. Ze zeggenminder
afgeleid te zijn enbewuster omte
gaanmet e-mails, apps en sociale
media. ‘Sindsdeexpeditie reageer
iknietmeerdirect ope-mails’, zegt
AlexanderMaas (30), ingenieurbij
Airbus. ‘Ik gebruik tweemomen-
tenperdagomberichten tebe-
antwoorden.Alsmensenmeecht
nodighebbenbellen zemaar.’o

afleidingen vanhet
dagelijks leven, je
familie, je vriendenen
jewerk.’
Prijs: vanaf €1250,
exclusief vluchten
Site: elements-expedi-
tions.com

ALTERNATIEVEN
WAARBIJJE
UITHOUDINGS-
VERMOGENOP
DEPROEFWORDT
GESTELD:
1. OVERLEVENOP
EENONBEWOOND
EILAND. Deorganisatie
DoCastaway regelt
dat je strandt opeen
onbewoondeilanden
moetoverlevenmet
eenvishengel, een
zakmesendrinkwater.
Als er onverhoopt iets
ernstigsgebeurt, is er
eengidsbereikbaar.
Prijs: vanaf 120euro
perdag, inclusief
lokale vluchtenen
transfers. docastaway.
com

2. HIKEDEVIAALPINA,
of eendeel ervan. Het
is een route van5000
kilometerdoorde
acht landenwaarin
deAlpen liggen. De
routebestaat uit vijf
verschillende interna-
tionalegrotepaden.
via-alpina.org

3. LOOPDEPELGRIMS-
ROUTENAARSANTIAGO
DECOMPOSTELLA. De
populairste route is de
Camino Frances, van
Saint-Jean-Pied-de-
Port indeAtlantische
Pyreneeënnaar San-
tiagodeCompostella.
Duur: zo’n32dagen.
Afstand: 805km.

4. EENVIPASSANA.
Tijdensdeze tien-
daagsestilte-
meditaties leer je
door zelfobservatie
jezelf beter kennen.
Zewordenoveral
terwereldgeor-
ganiseerden je
betaalt hoeveel jewilt.
dhamma.org

5. REN ZEVEN
MARATHONSOP ZEVEN
CONTINENTEN IN ZEVEN
DAGEN. Deeerste
marathon ren je in
Antarctica.worldma-
rathonchallenge.com

Demannen
doenopde
expedities alles
zelf. Eten, deels
zelf vergaard in
denatuur,wordt
bereidopeen
zelfgestookt
vuur.
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