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Vermissing Marc Cornelissen en Philip de Roo in het Noordpoolgebied  
 
Marc Cornelissen en Philip de Roo zijn 6 april 2015 vertrokken vanuit Resolute Bay, Canada. 
Zij vertrokken op skies voor de Last Ice Survey: een expeditie om het gebied wat het Laatste 
IJsgebied genoemd wordt, nader te verkennen en te onderzoeken. Tot 29 april verliep de 
expeditie voorspoedig en leverde deze waardevolle gegevens op voor wetenschappelijk 
onderzoek. Op de ochtend van 29 april om 8.55uur (Nederlandse tijd) ontving het basiskamp 
in Nederland een geautomatiseerd bericht dat een urgente pickup gewenst is. Marc en Philip 
hebben een tracer bij zich die automatisch hun locatie doorgeeft en daarnaast kunnen zij 
handmatig een code instellen voor berichten. Tot gisteravond waren alle codes identiek: 
Happy travels, all OK. 
 
Zodra het code alarm ontvangen is, is er een pickup actie gestart vanuit Resolute, de 
dichtstbijzijnde basis. Het was toen midden in de nacht in Canada. Toen de piloot de laatst 
doorgegeven locatie bereikte, trof de piloot drijfijs aan waardoor landen onmogelijk was. Hij 
zag tevens de hond van Marc en Philip los lopen in de buurt van een slee. Van Marc en 
Philip ontbreekt elk spoor. Hierop is meteen een officiële search en rescue actie opgestart 
gecoördineerd door de Royal Canadian Mounted Police (R.C.M.P) vanuit Resolute. 
 
De weersomstandigheden tijdens de pickup vlucht waren moeizaam: laaghangende 
bewolking en opkomende mist. Deze weersomstandigheden verslechterden waardoor een 
paraat gebrachte helikopter niet kon vertrekken. Hierdoor is de search- and rescue actie 
voortgezet met een vliegtuig. In het vliegtuig zaten ook 4 zogenaamde spotters. Deze 
professionele speurders hebben vanuit de lucht het gebied van de slee en de tracer nader 
onderzocht. De weersomstandigheden zijn tot op heden nog steeds te slecht voor 
helikopterinzet. 
 
In de nacht van 29 op 30 april om 01.00 uur ontvingen we bericht dat het vliegtuig is 
teruggekeerd in Resolute. In het zoekgebied werden uitsluitend de eenzame hond, een 
gedeeltelijk uitgepakte slee en een slee in het water aangetroffen. Van de slede op het land 
lopen sporen naar het water. Er lopen geen sporen terug van het water. Het zoekteam heeft 
een uur rond gevlogen en daarna een zoektocht begonnen in de omgeving. Er zijn geen 
personen, noch sporen aangetroffen. We vrezen voor hun welbevinden en werken nauw 
samen met de Canadese autoriteiten. De search- and rescue operatie is nu omgezet in een 
Recovery operatie. Deze actie staat onder leiding van de Royal Canadian Mounted Police. 
 
Marc Cornelissen en Philip de Roo zijn twee ervaren poolreizigers met een indrukwekkende 
staat van dienst. Marc is de oprichter van de organisatie Cold Facts, een organisatie die 
wetenschappelijk onderzoek in de poolgebieden ondersteund door de expertise van 
poolexpedities. Cold Facts stimuleert en faciliteert wetenschappelijk poolonderzoek, o.a. 
door het meten van ijsdiktes of het nemen van sneeuwsamples. Philip de Roo kreeg al in 



2000 van z.k.h. Prins Willem Alexander de opdracht om namens het Wereld Natuur 
Fonds naar Antarctica te gaan voor klimaatonderzoek. Sindsdien heeft hij een grote liefde 
voor de poolgebieden ontwikkeld en een sterke betrokkenheid bij 
duurzaamheidsvraagstukken. 
 
Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.coldfacts.org 
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