Cold
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CATSKIËN IN DE BACKCOUNTRY VAN B.C.
WOORD/Julie Nieuwenhuys (Juulski) beeld/Caroline van ‘t Hoff

ski good or eat wood.

Vlokken zo groot als stuivers vallen uit de lucht en na twee runs zijn onze eerdere
sporen weer volledig dicht gesneeuwd. De sneeuw in dit gigantische bos vol met
pillows lijkt wel bodemloos. Bij elke bocht vliegt de vederlichte poeder in een grote,
lange spray over ons heen en blijft er een sneeuwwolk in de lucht hangen. In British
Columbia (B.C.) wordt dit 'cold smoke' genoemd. Deze volmaakte condities lijken alleen
in skifilms te bestaan, maar blijken hier toch levensecht te zijn. Ook jij kunt de perfecte
poederdag beleven in dit ‘ski-topia’. Hoe dan? Simpel, laat je, in de backcountry van B.C,
in een cat naar boven rijden en ski heupdiepe legendary powder!
Cat versus heli
Net als bij heliskiën word je bij catskiën onder begeleiding van
een gids de hele dag naar de dikste poederafdalingen gebracht.
In plaats van te vliegen, zit je in een cat, een grote pistebully
waar twaalf mensen in passen. Over de, met grote moeite
geprepareerde paden, word je door de bossen omhoog gereden.
In dit comfortabele voertuig kun je vast wegdromen over wat er
komen gaat: de beroemde B.C. tree runs. De cat doet er telkens
net iets langer over om beneden te komen dan de groep skiërs.
Hierdoor is het niet erg als er kleine niveauverschillen in de groep
bestaan. Er is alle tijd om een mooie lijn uit te zoeken of een
plaatje te schieten. Eenmaal beneden staat de verwarmde cat
met rijkelijk gevulde ‘minibar’ al klaar. Onder het genot een kop
warme thee en versgebakken chocolate chip cookies leren we
onze nieuwe skivrienden kennen. Nog high van de vorige run vol
lichte cold smoke zit de sfeer er goed in. Binnen no time hebben
we verschillende nieuwe logeeradressen in B.C op de kop getikt!
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Ik raak aan de praat met Graham, een geroutineerde ex-racer
die al twintig jaar lang steevast één week per jaar gaat catskiën.
Nieuwsgierig vraag ik hem waarom hij catskiën verkiest boven
heliskiën: ‘Even millionaires can’t change the weather, so why
pay more to ski the same terrain? Personally I prefer cat-skiing.
On a snowy day like today the chopper can’t fly and we would
have had to spend the day in the lodge. Instead we get to ski
waist deep powder. Now who would want to miss out on that?”,
zegt hij met een brede grijns. Catskiën kent in tegenstelling
to heliskiën geen down days. Gelukkig maar, want in het
binnenland van B.C. valt per winter gemiddeld wel negen tot
twaalf meter sneeuw en die valt heus niet allemaal ’s nachts.
Juist tijdens een flinke dump is het geweldig om dikke poeder
in een bos te rijden! Een dagje catskiën exclusief overnachting
kost 350 tot 460 dollar per dag, terwijl een dag in de heli
minstens 750 dollar per persoon kost.

Kat in ’t bakkie
Joelend en juichend hoor ik de anderen naar beneden stuiven.
Gedurende de dag is er dertig centimeter sneeuw gevallen, die
zo licht is dat het eerder aanvoelt als een meter. Ik duik het steile
bos in en roep om de paar bochten ‘eeeh ohh’ om te checken of
mijn buddy Caroline nog in de buurt is. Het is hier verplicht om
als duo te skiën en in elkaars zicht of op gehoorafstand te blijven.
Tijdens de briefing zijn we gewaarschuwd voor diverse obstakels
zoals treebombs, grote brokken keiharde sneeuw die opeens van
de bomen kunnen vallen. Die wil je dus niet op je hoofd krijgen!
Ook treewells, gigantische sneeuwvrije gaten die ontstaan onder
de takken van de boom, moet je vermijden. Indien je te dichtbij
skiet en hier in valt, kun je er in veel gevallen niet zelf uit komen.
Let dus altijd goed op je buddy en hang zoals de meeste skiërs
hier een simpel fluitje om je nek!
Door de bomen het bos zien
Catskiën werd 37 jaar geleden bedacht door Brenda en Allan
Drury van Selkirk Wilderness Skiing. Sindsdien zijn er in Canada
twintig maatschappijen bij gekomen, waarvan zeventien in
B.C. Het aanbod is groot en de ervaring is overal verschillend.
Kijk dus verder dan alleen de prijs, locatie of beschikbaarheid.
Wees kritisch en laat je goed informeren over het gevraagde
niveau en het type terrein. Niets is vervelender dan de hele dag
op de rem te moeten skiën, of steeds buiten je comfortzone te
moeten gaan. Bedenk van tevoren of je alleen een dagtripje wilt
maken, of een aantal dagen in een afgelegen backcountry lodge
wilt verblijven. De backcountry van B.C. is een must voor elke
poederrijder. Je kunt er op vele manieren komen door te gaan
toeren, de heli te pakken of in een cat te stappen. Eén ding is
zeker, er ligt een dik pak sneeuw op je te wachten!
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info & links
Fernie Wilderness Adventures
Prijs laagseizoen: $350 per dag, $485 met overnachting
Prijs hoogseizoen: $450 per dag, $585 met overnachting
Bijzonderheden: Er skiet een fotografe mee, die vette
actiefoto’s van je maakt. And she’s good! Ze schoot de
coverplaat van Julie op de vorige White!

Wildhorse Catskiing
Prijs laagseizoen: $400 per dag/nacht
Prijs hoogseizoen: $475 per dag /nacht
Bijzonderheden: De gidsen waren niet gecertificeerd
(UIAGM of ACMG). In een krakkemikkig, zelfgebouwde
constructie rijd je op slingerweggetjes langs de
afgronden die wel heel gevaarlijk dichtbij komen.

Selkirk Wilderness Skiing
Prijs laagseizoen: $860 per dag /nacht
Prijs hoogseizoen: $960 per dag/nacht
Bijzonderheden: De beroemde ‘home run’: elke dag
ski je de laatste run terug naar de lodge. ‘Last one
back at the lodge, buys the first round at the bar’! Het
merendeel van de klanten (80%) komt elk jaar terug.
Ook de staff werkt er vaak al jaren.

White Grizzly Catskiing

Wist je dat?
De gemiddelde sneeuwval in interior B.C. gemiddeld zestig centimeter per week is?
Filmcrews zijn er dan ook kind aan huis. Bij Selkirk Wilderness Skiing is een segment van
Attack of la Niña (Matchstick Productions) hier opgenomen en zijn de heren van Sherpas
Cinema (All. I. Can.) op bezoek geweest. Zij maakten een korte promofilm met lokale atleten
die in deze periode uitkomt!

Prijs laagseizoen: $425 per dag, $550 met overnachting
Prijs hoogseizoen: $550 per dag, $725 met overnachting
Bijzonderheden: Het terrein is fenomenaal, de steile
tree runs maken dat we zo snel mogelijk terug willen!
White Grizzly wordt gerund door een echtpaar dat elke
dag mee skiet. Zij hebben elk dag de grootste smile van
iedereen op hun gezicht!

Catskimaatschappijen tonnen uitgeven aan het snoeien van bomen? Dit doen ze om de
optimale afstand tussen de bomen te creëren om de afdaling zo perfect mogelijk te maken.
Slechts de jonge aangroei wordt verwijderd zodat de andere bomen kunnen volgroeien. Dat
is maar goed ook, want als je niet oplet in dit dichte bos, zou je zomaar tegen een boom aan
kunnen skiën! Hier geldt dus ski good, or eat wood!

Fernie Wilderness Adventures:
www.fernieadventures.com
Wildhorse Catskiing:
www.skiwildhorse.com
Selkirk Wilderness Catskiing:

94 procent van de grond in B.C. Crown Land (overheidsgrond) is? Catskimaatschappijen
hebben een vergunning ofwel tenure om Crown Land te gebruiken. Het gebruik van de
tenures worden voor een bepaalde periode afgegeven. Een catskimaatschappij huurt
daarmee een stuk grond en verkrijgt het alleenrecht om er commerciële activiteiten te
organiseren. Toerskiërs en 'snowmobilers' mogen wel in hun gebied komen, maar mogen
geen betalende gasten meenemen.
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www.selkirkwilderness.com
White Grizzly Catskiing:
www.whitegrizzly.com

Check www.catskiing.ca voor een overzicht van alle 21
catskimaatschappijen in Canada.

