
Als reisreporter voor
‘Vlaanderen Vakantie-
land’ sliep Cath Luyten
maandelijks ongeveer
een week buitenshuis.
Ten tijde van ‘Buur-
man, wat doet u nu?’
zette ze dan weer haar
caravan op de oprit
van haar gasten. 
Maar ook privé reist 
ze graag én veel.

«Elk jaar proberen Frank (Raes, VRT-sportjour-
nalist, red.) en ik minstens vier à vijf weken naar
het buitenland te trekken. Ik vind dat de beste
manier om je hoofd leeg te maken. Meestal
maken we roadtrips waarbij we diverse soor-
ten van logement uitproberen. Vorig jaar heb-
ben we een trektocht gemaakt van Portland, 
in het noorden van de VS, tot San Diego, bij de
Mexicaanse grens. De natuur is er prachtig en
een simpel tankstation spreekt er al tot de ver-
beelding. Alles is er net als in een film.»
Met onder meer reizen naar Bali, Thailand, New
York, Guadeloupe, Mexico en Oman is Caths
wereldkaart al behoorlijk ingekleurd. «Ik ga
zelden tweemaal naar dezelfde bestemming,
omdat er zoveel te ontdekken valt op de we-
reld. Tulum was een uitzondering. Ik ben er tij-
dens een reisreportage mijn trouwring verlo-
ren en later met mijn gezin teruggekeerd on-
der het mom van die te gaan zoeken. (lacht)
De bohémiensfeer van veertig jaar terug
hangt er nog steeds en je logeert er in hutjes
op het strand.»
Caths eisen op het vlak van logement hangen

af van het type reis dat ze maakt. «Het mag wel
iets aparts hebben», vindt ze. «Ik pluis graag de
kaderstukjes van een Lonely Planetgids uit en
baseer me op de weetjes die erin staan. Zo
hebben we in Timberline Lodge in Mount
Hood gelogeerd, het hotel uit de film ‘The 
Shining’. Maar het kan evengoed een leuke
glampingplek zijn met luxesafaritenten of
zelfs een lichtjes smoezelig hotel. Het is vooral
de variatie die ik prettig vind. En met een zoon
van 9 is een zwembad altijd meegenomen.»

Lonely Planet
Haar inspiratie haalt ze voornamelijk van 
Instagram en Pinterest of via mond-tot-mond-
reclame. «Vooral Pinterest vind ik zeer handig.
Je tikt een bestemming in en krijgt de meest
aantrekkelijke foto’s te zien. Van daaruit 
googel ik verder en als ik denk iets gevonden
te hebben, boek ik rechtstreeks.»
Echte luxehotels zijn niet aan Cath besteed, 
al heeft ze er beroepshalve wel verbleven. 
Zo logeerde ze ooit in het Four Seasons in LA
voor een interview met Jennifer Anniston. Ook
aan het legendarische Villa d’Este aan het Co-
momeer koestert ze bijzondere herinnerin-
gen. «We maakten een reportage in het teken
van George Clooney voor ‘Vlaanderen Vakan-
tieland’. Overal waar hij kwam, gingen we
langs. We zijn zelfs vergeefs bij hem thuis gaan
aanbellen. Toen we vernamen dat hij rond 
17 uur vaak ging aperitieven in het hotel, 
trokken we naar daar. We zagen er níet
Clooney, maar een van de Gallagher-broers
(van rockband Oasis, red.) en zijn gezin aanme-
ren met de waterboot. Ik was echter te verrast
om hem aan te spreken.»
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Tandjung Sari Hotel •Bali
«Sanur is nu zowat het Ibiza van Azië, maar
dit zeer kleine, authentieke hotel is een van
de eerste die er stonden. Je logeert er in bun-
galows en er heerst een laidback sfeer. In de 
jaren 60 kwamen beroemdheden hier chil-
lenen blowen,en die hippiesfeer is bewaard
gebleven. Het strand is zeer rustig, ondanks
de populariteit van de locatie. Je kan er leren
koken of buikdansen en van daaruit een
aantal hoogtepunten bezoeken.»
Jalan Danau Tamblingan No. 41, Sanur 
Denpassar, 80228 Bali, Indonesië, vanaf € 158,
tandjungsarihotel.com

The Standard High Line • New York

«Dit hotel is gebouwd op het oude trein-
spoor en ligt 10 à 15 meter hoger dan de
stad in het groen. De disco Le Bain en Top 
of The Standard op het dak zijn legenda-
risch en gelijkvloers heb je een authentieke
‘biergarten’. Mijn vriendinnen en ik hebben
er meermaals een Manhattan gedronken
op het fantastische dakterras.» 
The Standard, High Line, 848 Washington St,
New York, NY 10014, Verenigde Staten, 
vanaf € 293, standardhotels.com

Hotel New York • Rotterdam

«Dit hotel kreeg ik als tip van een mama 
aan de schoolpoort. Het is gehuisvest in het
oude Holland-Amerika-gebouw, van waar-
uit de Nederlandse emigranten begin 20ste
eeuw naar Amerika vertrokken. Heel wat 
authentieke elementen zijn bewaard geble-
ven, zoals grote kluizen en de ijzeren tralies
aan de balie. Het ligt op een schiereiland en
je kan met een watertaxi de stad gaan 
verkennen.»
Koninginnenhoofd 1, 3072 AD Rotterdam,
vanaf € 100, hotelnewyork.nl

Mendocino Grove • VS
«Op deze camping in het gelijknamige 
natuurpark kan je alleen ingerichte safari-
tenten huren. Die zijn knap ingericht met
vlinderstoelen en alle voorzieningen, zoals
een echt dubbel bed met donsdekens, 
en goed sanitair. Er staan ook vintage Air-
stream-campers die je kan huren. De laatste
nacht ben ik zelfs stiekem met mijn zoon in
zo’n lege camper gaan slapen.»
9500, 9601 CA-1, Mendocino, CA 95460, VS,
vanaf €102 (min. 2 nachten), 
mendocinogrove.com

«Snel verleid door Pinterest»
Cath Luyten
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Yukon, een van de meest afgelegen territoria 
van Canada, staat voor ongerepte wildernis. 
Geen gratuite promoslogan want op het menu 
staan ’s werelds langste Aurora borealis-seizoen,
gemummificeerde tenen, natuur zo ver u kunt
kijken, extreem zuivere lucht en een desolaatheid
om U tegen te zeggen. GEERT  DE  WEYER

maar ontkennen doet niemand: de Yukon is
een ongerepte wildernis die — anders dan in
de rest van Canada — toeristen geen kant-en-
klaar menu aanbiedt. «Verdwaal in de 
Yukon», stelt Gavin voor. «We merken aan de
cijfers dat steeds meer mensen door écht
onaangeroerd gebied willen dwalen.»
In eerste instantie schrik je van de afstanden
tussen de bewoonde gebieden — Yukon is
met zijn 482.443 km² even groot als Spanje —
maar verloren rijden? Onmogelijk.
Een kleine anekdote ter illustratie. Wanneer
ik mijn camper ga ophalen en vraag waar de
gps is — ik ga immers zo’n 2.000 km rijden —
wordt mijn vraag door de receptionisten op
brede grimassen onthaald. De zaakvoerder
wordt erbij gehaald. Ook hij grijnst, neemt
me vervolgens mee naar buiten, bekijkt mijn
reisplanning, stuurt zijn kin uit naar een
straat verderop en zegt kurkdroog: «Kijk, u
rijdt zes uur die richting op tot aan een 
T-kruising. Daar gaat u naar rechts en drie
uur later bent u in in Dawson City.»

Op zoek naar het licht
Mijn eerste stop vóór Dawson City ligt op een
halfuurtje van Whitehorse: Sundog Retreat,
een bungalowcomplex van zes houten huis-
jes dat zichzelf sinds 2003 adverteert als een
unieke plek om tot rust te komen. En als de
perfecte uitvalsbasis om het poollicht te zien,
volgens Gavin, die er deze wat boude uit-
spraak aan toevoegde: «Hier in de Yukon
hebben we ‘s werelds langste Aurora borealis-
seizoen, van midden augustus tot in april. In
Scandinavië is die periode veel korter.»
In Sundog Retreat word ik geadviseerd om
elk uur buiten te gaan kijken tussen 22 uur en
2 uur 's nachts. Aurora Borealis, bij ons beter
bekend als noorderlicht, is genaamd naar de

r zit een mensenteen in mijn
whisky. Een gemummificeer-
de om precies te zijn. Niet 
één levende ziel in de bar van
Downtown Hotel die het mist
wanneer ik het vloeibare goud
inclusief bedenkelijke inhoud
aarzelend naar mijn lippen
breng. Zeven uitgelaten twin-
tigers bewegen zich gniffe-
lend, zelfs opgejaagd rond me.
«Drink it! Drink it! Drink it!»,

scanderen ze uit volle borst. De barman haast
zich te zeggen dat ik de teen vooral niet mag
inslikken. «Eén keer aanraken met je tong is
genoeg.» Ik kijk over de rand van het whisky-
glas de bar rond en de tent staat op stelten:
«Drink it! Drink it! Drink it!» 
Het is nog maar enkele uren geleden dat ik
arriveerde in het sinistere Dawson City, in de
Yukon bekend als ‘het Parijs van het noorden’
en met 2.000 inwoners Yukons op één na
grootste stad, en ik kom al midden in deze
traditie terecht. Sinds 1973 is het principe
simpel: raak met je tong de zwartgeblakerde,
gemummificeerde teen aan en je wordt lid
van de club. Het lijkt een studentikoze grap,
maar dan eentje die al jaren bussen met jon-
geren naar Dawson City doet afzakken. Dui-
zenden Sourtoe-certificaten zijn reeds uitge-
schreven.

Chinese longen
Acht dagen, dat is de tijdsspanne waarin ik 
Yukon moest zien te bevatten. Mijn eerste
stop: hoofdstad Whitehorse. Vanuit het
vliegtuig was meteen duidelijk hoe klein-
schalig alles hier is. Gebouwen van maximaal
twee verdiepingen hoog, terwijl het vliegveld
vlak naast de stad lag. Zo’n 28.000 inwoners
telt die. Enorm weinig voor een hoofdstad,
maar enorm veel in vergelijking met de 
populatie van heel Yukon: 33.000.
Niettemin: troeven te over. De Yukon — geen
provincie, maar een ‘territorium’— ligt 
geprangd tussen het Amerikaanse Alaska en
de Canadese provincie British Columbia. 
Steeds vaker vinden West-Europeanen hun
weg ernaartoe, zegt Brent Gavin, die voor 
Yukon Tourism de marketing voor de Euro-
pese media voert. Zijn enthousiasme gaat 
uiteraard gepaard met een verkoopspraatje,
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Op de terugweg naar
Whitehorse zijn alleen

meren en het bergachtige
landschap je metgezellen.

Foto’s Geert De Weyer 

Twee Mounties in uniform,de federale politie van Canada.
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Moederziel
alleen... 

Romeinse godin van de dageraad, Aurora, en de
Griekse god van de noordenwind, Boreas. De
Cree-indianen, de grootste oorspronkelijke First
Nations-bevolkingsgroep in Canada, beschouw-
den het lichtverschijnsel als heilig en geloofden
stellig dat alle overlevenden in een dansende
geest — de geest van de aurora — terechtkwa-
men. De echte verklaring voor de groenige licht-
stralenbundels is net iets nuchterder: ze worden
veroorzaakt door de zonnewind die bij uitbar-
stingen van de zon grote hoeveelheden geladen
deeltjes het heelal in slingert. Het aardmagne-
tisch veld doet de rest.

Eindelijk lucht
Die nacht staar ik hoopvol de hemel af, maar het
blijkt te bewolkt om het licht te zien. «Je hebt
een beetje pech», zegt Heather Finton van Sun-
dog Retreat. «Gisteren was het er wel. En het
wordt de hele week bewolkt...»
Ach, de Yukon heeft wel andere troeven, lees ik
in het logboek . Daarin bewieroken gasten voor-
al de stilte. Heel wat mensen uit (vervuilde)
grootsteden komen hier onthaasten en de zui-
vere lucht opsnuiven. «Wij krijgen vooral veel
Australiërs en Aziaten over de vloer», zegt Fin-
ton. «Europeanen zien we eerder in de zomer. Ze
lijken onze winters te vrezen. Vorig jaar hadden
we hier een vrouw uit Peking die de eerste twee
nachten in het veld onder de sterrenhemel ging
staan. Twee dagen lang zagen en hoorden we
haar voortdurend hoesten. We maakten ons
zorgen, maar de derde dag kwam ze breed grijn-
zend voorbij. De derde nacht hadden haar lon-
gen zich gevuld met zuivere lucht. Ze voelde zich

uitstekend, zei ze, kon eindelijk écht ademen.»
Pas op dag vier, in Dawson City, is het eindelijk
zover. Om twee uur ’s nachts wordt er hevig op
mijn hotelkamerdeur gebonkt en een beetje be-
duusd open ik de deur. Een man van een jaar of
dertig met wie ik uren eerder — na het likken
aan die afgestorven teen — een praatje sloeg,
staat me grijnzend op te wachten: «Je had daar-
straks je hotel vernoemd en de receptie stuurde
me naar deze kamer. Het noorderlicht, maat!
Daar zat je op te wachten, niet?»
En daar staan we, een uur lang, in de kou, te 
staren naar een mysterieus groen licht dat aan
de hemelpoorten danst. Pas als je het ziet, be-
grijp je waarom de Cree-indianen het linkten
met hun overledenen. En het wordt er alleen
maar beter op, want vanaf die dag zal ik elke dag
het noorderlicht zien. De verklaring: sinds mijn
bezoek aan Sundog Retreat ben ik zo’n 600 km
noordwaarts opgeschoven. «Hoe noordelijker,
hoe meer kans», zegt mijn nachtgids.

Goudkoorts
In Dawson City ademt alles goud. Nog steeds.
Eén week na de ontdekking van een goudklomp
in deze regio, op 17 augustus 1896, was een klein
leger van prospectors er al naar onderweg. Wat

                               DE ECHTE WILDERNIS

PRAKTISCH

ERHEEN: Je kan met Air Canada (airca-
nada.com) je vliegen naar Whitehorse.
Vanuit Brussel in juni vanaf € 650, in au-
gustus vanaf € 970.

TER  PLAATSE:Reken vanaf € 1.100
p/w voor een 4-persoons camper. Boek je
bij Joker (joker.be)voor eind december,
dan krijg je 15% korting.

REIS: Vaak wordt een combinatiereis 
Yukon-Alaska geboekt. Joker organiseert
ook een 18-daagse groepsreis naar 
Yukon (joker.be/caae). Tijdig boeken!

INFO: Op 21 oktober vindt in Mechelen
een reisbeurs Canada plaats:www.reis-
beurscanada.be.Fo
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later Dawson City zou worden, werd snel 
bekend als dé plek om snel rijk te worden. 
Twee jaar na die ontdekking arriveerden er 
vanuit heel Noord-Amerika zo’n 30.000 men-
sen. Velen stierven omwille van de harde levens-
omstandigheden. Het gebied was zo goed als
ondoordringbaar, huizen waren er nog niet,
in de winter daalden de temperaturen tot 
-50 graden en ziektes braken uit.
Dawson City is een legendarisch stadje. Vroeger
omwille van de goudkoorts, nu dankzij zijn vrije
geesten: jonge en oude mensen die het uitzicht
van de stad onaangeroerd laten, weigeren 
betonnen straten aan te leggen en zelfs in 
historische kledij rondlopen, maar er tegelijk
een zeer liberale levensstijl op nahouden. Alles
kan en mag in dit vreemde stadje.
Wie van outdooractiviteiten houdt, zit hier
goed. Je kan er zelfs de harde stiel van het goud-
ziften gaan leren. Of gokken en naar can-can-
danseressen staren in Diamond Tooth Gerties,
oftewel het oudste casino van Noord-Amerika,
waar men zijn best doet om je te katapulteren
naar de jaren van de goudkoorts.

Spannend plasje
Acht dagen na aankomst rij ik terug naar White-
horse, een tocht van zo’n 7 uur. Toegegeven, je
smeekt bij momenten naar een tankstation en
een kop warme koffie, maar je vervelen? Geen
moment. Het enige wat je ziet is de natuur: 
meren, een veranderend landschap, pittoreske
dorpjes, grondeekhoorns die voor je wagen
spurten en een occasionele eland of kariboe.
Zelfs plassen langs de kant van de weg is een
avontuur op zich — zeker wanneer je dat tegen
paaltjes doet met daarop de waarschuwing
‘wildlife’. Elke tak die breekt, elk geritsel, echoot
in je gehoorgangen na. Maar geen nood. De
eindstand blaas versus beren is 5-0. Onthaasten
is hier effectief het toverwoord.

«Dawson City is een 
legendarisch stadje.
Vroeger door de 
goudkoorts, nu 
door zijn vrije geesten.
Alles kan en mag in 
dit vreemde stadje»

Op 40 km van Dawson City gaat de Dempster Highway door het magnifieke Tombstone Park.
Geen levende ziel te bespeuren, op een occasionele eland na.

Dawson City, waar duizenden gelukzoekers in de ban raakten van de goudkoorts.

In het dorp Carcross staat alles in het teken
van de First Nations-cultuur.


