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Na een week van rusteloze nachten word ik deze zaterdagochtend bruut 
gewekt door het schelle geluid dat aangeeft dat de wekker de half acht 
markering bereikt heeft. Ook deze ochtend nog weet ik nog meer dingen 
te verzinnen om in de tas te stoppen die toch al de drieëntwintig kilo 
bereikt heeft en ik moet dus ook nog gaan verzinnen wat ik dan niét per 
sé mee hoef. Het muskietennet wordt uitgeloot, ik heb al twee flacons 
deet mee, dus ik gok dat ik in Zweden niet op het hoofdmenu van de 
muggen sta.

Als om negen uur vader en moeder op komen dagen stop ik de laatste 
benodigdheden nog in de tas en kan het eerste deel van de reis begin-
nen.

Ruim op tijd hebben we Schiphol bereikt en word ik recht voor de bagage 
afgifte afgezet om zo al ruim twintig kilo van de bepakking uit handen te 
geven.

Na een aantal kleine shots te filmen ontmoet ik vlak voor twaalfen mijn 
eerste reisgenoten bij de dame van Fox en het idee wordt geopperd om 
om kwart voor één te verzamelen om de rest van de groep te ontmoeten. 
Dat geeft me de tijd om nog even vanaf het dakterras de eerste vliegtuig-
plaatjes te schieten.

Terug bij de Fox dame is de groep al flink gegroeid en met drie van de 
reisgenoten drink ik nog even een kop koffie voor we de Boeing 737/800 
bestijgen waar ik in mijn gereserveerde zetel bij het raam plaats neem 
om van daaruit de start, landing en een groot deel van alles wat daartus-
sen gebeurt te bedocumenteren middels foto en film.

Na een voorspoedig vlucht landen we in het zonovergoten Oslo waar we 
na een tijdje bij de bagageband ons steeds meer gaan afvragen of onze 
koffers dezelfde vlucht geboekt hebben als wijzelf, maar na ons geduld 
op de proef te hebben gesteld arriveert ook onze bagage op dezelfde 
bestemming en kunnen we op zoek naar onze bezielende reisleiding voor 
de komende twee weken.

Met het vliegtuig hebben we de grootste afstand overbrugt, echter; 
de meeste tijd gaat zitten in de rit die we van het Noorse Oslo naar 
het Zweedse Johannisholm. Zijn we eerst nog onder de indruk van de 
reusachtige hoeveelheid bomen en het geringe aantal anders dan rood 
gekleurde huisjes, zo zijn we later al blij dat we op de route toch nog een 
stoplicht kunnen ontdekken, waaruit we de conclusie kunnen trekken dat 
we ons hier waarschijnlijk in een grote stad moeten bevinden.

Als we na een totale reistijd – althans voor mij – van zo’n twaalf uur 
arriveren, gaat de pizza er grotendeels prima in en investeren we alvast 
in een paar biertjes om ons door de eerste avond te helpen die bestaat 
uit het, na lang proberen, een kampvuur te ontsteken te midden van 
ons kringetje reeds opgezette tenten en elkaar alvast een beetje te leren 
kennen.

Het is al laat en na twee keer bijna de verkeerde tent binnenstappen vind 
ik de juiste en begin aan mijn eerste nachtje in Zweden sinds lange tijd, 
om na drie uur alweer te ontwaken. De heldere nacht en mijn gebrek aan 
slaap nodigen uit om wat foto’s van het meer te maken om een uur later 
de nachtrust als een blok te hervatten.
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Zondag ontwaak ik uit mijn slapersblok en na het ontbijt krijgen we van 
Boris en Vincent meer te horen over de invulling van onze vakantie. Het 
vooruitzicht voor vandaag en morgen is in ieder geval een kanotocht met 
overnachting in de wildernis.

Niet helemaal overtuigd van zijn of haar eigen en diens collega’s be-
hendigheid in het peddelen en het in balans houden van de Canadese 
kano’s pakt iedereen de spulletjes waterdicht in en worden de benodigd-
heden voor de komende nacht verdeeld over de boten. Marcel is eerste 
stuurman op mijn schip en ik mag voor motor spelen tot we bij de boten-
kluunplaats arriveren. Al snel weet ik het eerste beetje meer in de schoot 
van mijn passagier te mikken, maar gaandeweg stijgt het waterniveau 
aan boord minder snel.

Zig-zaggend komen we aan de overkant van het water aan om een stukje 
over land te moeten afleggen. Hiervoor monteren we even een paar 
wielen onder de Canadees en manouvreren we het geheel bergopwaarts 
waarbij na zo’n dikke vijf meter afgelegd te hebben, mijn slippers het 
begeven, die gelukkig McGyver-style gerepareerd kunnen worden. Als we 
aan de andere kant het volgende waterdeel bereikt hebben en we weer 
opgedroogd zijn van een frisse duik, vervolgen we de kanotocht waarbij 
Marcel gepromoveerd is tot motor en ik gepromoveerd ben tot stuurman 
om er achter te komen waarom het praktisch onmogelijk lijkt om een 
kano in een rechte lijn te houden.

Als ik bijna door heb wat de kunst van het in lijn houden van een kano 
is, hebben we de acht kilometer lange tocht achter de rug en parkeren 
we onze vehikels op het eiland.

De zestien reisgenoten worden hier verdeeld over de twee leiders, waarbij 
één deel de verantwoordelijkheid krijgt over het sprokkel- en kookgeheel 
en de groep waarin ik zit het kamp op mag bouwen, wat bestaat uit een 
uit groot plastic opgetrokken overkapping voor de droogslapers en een 
windscherm bij het diner-gedeelte om te verhoeden dat de macaroni van 
ons bord waait.

Een goede maaltijd later en als de eerste blikken bier rond het kampvuur 
geleegd zijn volgt de grote voorstelronde en, als iedereen zijn of haar 
beurt heeft gehad en de eersten hun rustplaats opzoeken gaan we verder 
met de popquiz. Daarna mag ook mijn lampje uit en ondanks de harde 
ondergrond weet ik een degelijk gat in de nacht te slapen.

Eénmaal ontwaakt, mag ik mij verheugen op een stevige bak oploskof-
fie met geroosterde tosti en na het afbreken van ons kamp en het doen 
van de afwas vangen we de terugreis aan. Vol vertrouwen in een droge 
overkomst besluit ik de camera niet in te pakken en schiet dapper voor 
het vaderland weg. Ondanks dat de terugreis even ver zou moeten zijn 
als de heenreis, lijkt alles met de helft van de inspanning wel twee keer 
zo snel te gaan en komen we terug op de camping voor een welverdiende 
douche, lunch en middagje vrij.
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Als we in de vooravond het Zweedse equivalent van kliekjes voorgescho-
teld krijgen, haasten we ons met ons vieren bij het verorberen van dit 
feestmaal in de tikitent om om zeven uur aan te vangen met het quad-
rijden. We willen natuurlijk zo vroeg mogelijk beginnen als we voor het 
donker terug willen zijn, maar dat gaan we niet halen.

Goed zeven uur vertrekken Roel, Richard, Ramona en ik naar de opstap-
plaats waar we na de nodige uitleg over de viervoeter eerst een paar 
simpele grindweggetjes bezoeken om te oefenen en daarna gaan we naar 
de eerste uitdaging, een diepe plas modder waar we mee mogen spelen. 
Het devies: Rustig aan, niet sneller dan tien km/h. Ramona, die de roedel 
leidt, gevolgd door Richard, weet de overkant veilig te bereiken, maar 
het ziet er mij iets te gevaarlijk uit, dus ik besluit om er zo snel mogelijk 
doorheen te gaan en gooi het gas vol open om vervolgens de modders-
petters achter mijn oren te mogen verwelkomen. Mijn dampende quad 
parkeer ik vervolgens braaf in de rij waarbij de voorste bestuurster in de 
rij mij jaloerse blikken toewerpt onder het motto: “Dat wou ik ook!”

Na een tijdje verder gereden te hebben, met daarin wat leuke uitdagingen 
en een pauze om even van het uitzicht te genieten en bij te komen van 
al het werk wat de quad voor ons doet, zoeken we een steile afdaling 
op. Omdat ik aangegeven heb dat ik wel een paar fotootjes wil schieten, 
mag ik na de gids als eerste met de downhill beginnen. Regelmatig moet 
ik een korte stop maken omdat de gids op haar beurt ook een plaatje 
van mij wil schieten. Na de daarop volgende fotosessie valt al snel de 
duisternis in, wat één en ander natuurlijk nóg iets uitdagender maakt. 
Een paar brakke stukken met dikke stenen en natte planken, ondertussen 
ondersteund door een vermanend “je mag wel wat rustiger aan doen” 
later, komen we weer in het tentenkamp waar we na een paar pilsjes bij 
het kampvuur ons nest opzoeken.
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Op de daarop volgende dinsdag vult het mountainbiken de eerste helft 
van de dag. Na het ontbijt en de onvermijdelijke afwas wachten zestien – 
met standaard uitgerustte – Giants in 2 maten ons op en gaan we onder 
leiding van Boris van start. We steken een pittoresk stuwtje over om na 
een paar kilometers bij een – voor de foto’s  –  al even prachtige mod-
derpoel te arriveren. Ik fiets vlak achter Boris, die zo vriendelijk is het 
verkeerde pad te kiezen, zodat ik, om te passeren, het beter begaanbare 
spoor moet kiezen. Een kilometer of acht na de start van deze vijfen-
twintig kilometer lange marathon is het tijd voor de eerste ruststop met 
uitzicht op het meer waar we per kano al eens overheen gevaren zijn en 
kunnen we concluderen dat de kerkboot die men vroeger gebruikte en 
hier in ere staat te rusten, toch van een zwaarder kaliber is. Blij dat we 
die niet met twee peddels hebben hoeven verplaatsen gaan we het meest 
pittige klimmetje naar een klein kerkje tegemoet, waar toch al meerdere 
van de bikers de overstap naar wandelaar maken. We genieten onder de 
bewolkte lucht even van een broodje en vangen de laatste etappe aan 
met daarin een door iedereen zeer gewaardeerde afdaling.

Bij terugkomst wachten de sauna en de opgestookte hottub op ons om 
het onze spiertjes even aangenaam te maken na al deze inspanning van 
de laatste dagen. Het plan om ook na het avondeten, dat bestaat uit 
heerlijke spek-pannenkoekjes die in teamverband om de beurten worden 
voorbereid, nog even de hottub of sauna in te duiken valt enigszins in 
duigen als pas rond half elf de laatste pannenkoek genuttigd wordt.
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De volgende dag is de eerste tussentijdse reisdag. We vertrekken 
vandaag om tien uur richting Fülufjallets National Park om de 
eerste wandeltocht van deze vakantie te maken die richting Zwe-
dens hoogste waterval, Njupiskâr, leidt. Het pad vangt gemakkelijk 
te doen aan en de onderkant van de vandaag helaas in nevelen 
gehulde, negentig meter hoge waterval is zo bereikt. Om toch een 
glimp van hetgeen een indrukwekkend gedonder veroorzaakt op 
te kunnen vangen, klimt een aantal van ons voorbij het uitkijk-
punt over de losliggende rotsen totdat we in een stortbui van 
het verwaaierde water staan om dan eindelijk door te hebben 
waarom ik een regenjas mee had moeten nemen.

Het tweede deel van de tocht zal ons naar het begin van de 
waterval leiden. Een klein deel van onze kudde besluit hier alvast 
afscheid van ons te nemen. Al snel verandert het pad in een veld 
van redelijk scherpe en regelmatig losliggende stenen, wat het in 
combinatie met de motregen en de mos op de rotsen bij vlagen 
een uitdagend tochtje maakt. Tot vervelens toe zien we onderweg 
kleine stapeltjes stenen, de zogeheten steenmannetjes, die naar 
goed voorbeeld van de vroegere pelgrims ter ere van de berg 
nagebouwd zijn door alle toeristen die hier passeren, waardoor 
we ons realiseren dat we niet de eersten zijn die de klim daar 
de top wagen. Eénmaal boven aangekomen nemen we nog even 
een uitgebreid fotomomentje waar ik een kleine demonstratie 
geef hoe je van stromend water fluweelzachte zijde maakt op de 
gevoelig plaat. Na een kleine klim verder vervolgen we de weg 
neerwaarts die we, net als bij het kanoën, enkele malen sneller 
en met veel minder moeite ten einde weten te brengen, waarbij 
Ramona en ik ons nog even flink verbazen over het feit dat het in 
plaats van begin van de week, alweer woensdag is en we morgen 
al de oversteek naar Noorwegen wagen.

In de avond zetten we het kamp op nabij een kibbelend stroom-
pje water en genieten van de kookkunsten van Richard. Hier-
voor moeten we wel even een paar Duitse padvinders uit het 
kookhokje jagen, maar dat is met onze achttien tegen vijf over-
macht niet echt een probleem.
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Vandaag wagen we de grote oversteek van Zweden naar Noorwegen, 
wat in dit geval betekend dat we, op een laatste stop om nog goedkoop 
boodschappen te doen in Zweden en nog enkele fotogenieke stops na, 
in principe de hele dag in de bussen vertoeven. Aangeraden wordt om ti-
jdens de reis de camera’s op scherp te houden want langs de wegen – we 
kiezen de toeristische route – is de eland- en rendierspotkans vrij hoog.

Hoe verder de reis vordert, des te meer lijkt de rode verf voor de huizen 
schaarser te worden. Gaandeweg geeft het landschap ook meer prachtige 
vergezichten prijs en kunnen we gedurende lange tijd wennen aan of ge-
nieten van de prachtige kleuren van de rivier waar we vrijdag in gedumpt 
zullen worden. Eenmaal aangekomen in het gelijknamige dorp Sjoa, wordt 
door het kookteam een heerlijk maaltijd bereid op het door bijna profes-
sioneel sprokkelaar/vuurtjesstoker Rob gecreëerde kampvuur.

Na een – eindelijk – mugloze nachtrust breekt de dag aan van de grootste 
verwachting. We gaan deze middag raften op de Sjoa, het onderdeel 
waarop ik me het meeste verheugd heb. Omdat dit pas om vier uur in 
de middag van start gaat, gaan we de ochtend al shoppend doorbrengen 
in een nabijgelegen – voor Noorse begrippen grote – stad. Hier doen we 
gelijk even inkopen voor de grote barbecue van vanavond. Om vier uur 
heb ik mijn camerahuis gevuld met camera en Silica-gel en mogen we in 
de wetsuits klimmen. Life-jacket er overheen, helm op en.. ..De bus in?

Eerst nog even een kwartiertje stroomopwaarts rijden waar we voor de 
tewaterlating uitleg krijgen van de gids die het geheel met verve weet te 
brengen.

We zijn met een groep van twaalf vakantiegangers, die samen met de 
twee gidsen in de twee boten stappen om ons met de stroming mee te 
laten voeren. De eerste slagen met onze peddels voelen wat onwennig 
aan en ik kan me niet helemaal vinden in de slag van Roel, die samen 
met mij voorin zit, waarmee wij aangeven wat het slagritme van onze 
boot is. Er wordt al snel voor het vaderland weggepeddeld en ik ben dan 
ook verheugd als de gids aangeeft dat we het wat rustiger aan moeten 
doen. Even later stuurt de gids ons wat meer de golven in waardoor we al 
snel onze waterdoop beleven als we met de kop vol op de golven gegooid 
worden.

Halverwege de rit besluit de gids een ruiger stukje water op te zoeken en 
niet veel later kijk ik zielig en alleen om mij heen als alleen de gids en 
ik nog in de boot overgebleven zijn. De rest heeft zijn of haar evenwicht 
niet weten te bewaren toen de gids de boot dwars op de golven wist 
te sturen. Op amateuristische wijze, aangevuld met het professionele 
hijswerk van de gids, krijgen we iedereen weer aan boord en probeert hij 
hetzelfde truukje nog eens, waarbij nu alleen Roel er nog intrapt en ten 
tweede male het ruime sop kiest.

Als we na zo’n uur op het water het eindpunt van deze categorie 2 rit be-
reiken, voert de bus ons terug naar de camping en is het avontuur alweer 
veel te snel voorbij.

De avond wordt voor een groot deel gevuld met de grote barbecue als we 
met behulp van sprokkelhout met een lengte tot zo’n vier meter – Rob is 
echt een goede sprokkelaar – de kolen en het kampvuur warm krijgen.
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Een lange rit is vandaag hoofdingrediënt voor de dagvulling,maar gelukkig 
nemen we ook nog een paar pauzes voor de nodige plaatjes en spieroefe-
ningen. Hoogtepunt is nog een kleine hike naar een geheim baaitje die de 
gidsen Boris en Vincent op eerdere rondritten hebben ontdekt, die zeer 
paradijslijk aandoet en waar we ook van de rotsen af kunnen duiken om 
snel af te koelen in het keischone water dat uit de aanliggende rivier in 
de baai is gestroomd. Een erg aangename afwisseling tijdens de reis die 
door een adembenemend landschap voert en die ons uiteindelijk naar de 
prachtige camping Trollvegen brengt temidden van de kale grijze rotsmas-
sa die in hoge pieken boven ons uit de wolken doorboren als ze naar de 
hemel reiken. Even voor de maaltijd, die vandaag uit soep en hamburgers 
bestaat – we hebben vandaag balansdag – onderzoek ik samen met Rob 
waar toch dat geluid van die waterval vandaan komt en we komen via 
een bospaadje bij een prachtige wildwaterbaan in de rivier aan die erom 
smeekt op de gevoelige plaat vastgelegd te worden, waar wij dan ook vol 
overgave gehoor aan geven.

Na het avondeten gaan we met z’n allen – behalve Marcel, die zich wat 
minder voelt en vroeg naar de barakken gaat – nog even naar het nabij 
gelegen stadje Åndelsnes, waar met uitzondering van zaterdag – het is 
vandaag zaterdag – altijd wel een cruiseschip aanmeert. In gezelschap 
van Ramona wandel ik een rondje door de stadskern die veel weg heeft 
van wat thuis niet meer zal heten als dorp en waar eigenlijk niet zoveel 
te doen is behalve een drankje op het terras in de haven scoren.
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De volgende ochtend vervolgen we onze gezamenlijke wandeling langs 
het natuurpad dat ik de avond ervoor met Rob heb ontdekt en komen 
nog enkele prachtige watervallen en zelfs nog een strandje tegen. Als we 
terugkomen kunnen we direct bij de rest aanschuiven voor het ontbijt en 
breken daarna wat er nog overeind staat van het kamp verder af.

Wederom hebben we een reisdag, vandaag vervolgen we onze weg langs 
de Trollstigen - ze hebben in Noorwegen nogal wat met trollen – wat een 
bergpassage is, die van boven gezien lijkt te zijn ontworpen door een op 
zijn minst aangeschoten ontwerper met vaste hand. Een flinke zig-zag 
leidt ons naar de top, onderbroken door een paar foto-momentjes en 
boven beloond met een warme bak koffie.

In de late middag eindigen we in Sande, waar we tussen de bergen en 
wolken die op reikafstand van ons overdrijven, kamp maken voor de 
komende drie nachten en wederom een heerlijke maaltijd voorgeschoteld 
krijgen door de reeds bekende huiskok die dit maal Tagliatelli voorbereid 
heeft.
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Vanaf vandaag zullen de activiteiten voor het gros bestaan uit wandelin-
gen. Het is alweer maandag en buiten het weer gerekend betekend dit 
dat vandaag de koudste dag van de vakantie gaat worden. Waren we al in 
de veronderstelling dat het raften in Sjoa al niet al te warm was, het kan 
nog kouder; we gaan het Bødalsbreen, onderdeel van Europa’s groot-
ste gletsjer, de vijfhonderd vierkante kilometer tellende Jostedalsbreen 
beklimmen.

Het eerste deel is een kort tochtje dat leidt tot aan het berghutje waar we 
ons tuigje, handschoenen, pikhouweel en de ice-cramps krijgen uitgereikt 
en er wordt vervolgd met het aantrekken van de nieuwe uitrusting en het 
afstellen van de klimijzers. Daarna volgt een flinke hike over een voor 
een, groot deel uit losse grijze keien bestaande helling, die ook de laatste 
spiertjes weet op te warmen.

Als we bij de voet van de ijsmassa aankomen mogen ook onze nieuwe 
puntige zooltjes ondergebonden worden en worden we met zijn allen 
aan het touw gelijnd om te voorkomen dat er onverhoops iemand aan 
de terugreis begint zonder de rest van ons klimgeiten. De gidsen maken 
nog snel even een weddenschap over wie de meeste afvallers weet te 
realiseren – er zijn namelijk drie verschillende groepen op de gletsjer – en 
waarschuwen ons niet te dicht bij de verlorenen van de vorige expeditie 
te komen omdat deze agressief zouden zijn geworden en we mogen de 
eerste onwennige passen maken op de gigantische ijsmassa die, zij het 
niet merkbaar, constant in beweging is.

De zuurstofloze ijskristallen geven de gletsjer een prachtig blauwe kleur 
die abrupt verbleekt waar wij onze stalen noppen in het ijs stampen. We 
komen over vlakke stukken, maar ook hakt de gids een aantal smalle 
treden in het ijs waar de plaat stijl omhoog gaat, waarna het nog steeds 
moeizaam omhoog klimmen is. Het zal een vierhonderd meter zijn die we 
hebben afgelegd over het ijs, als het tijd is voor de lunchpauze, waarna 
we beginnen aan de klim naar beneden.

Doordat de nieuwe kopgroep – de laatste boven gaat als eerste naar 
beneden – sneller daalt dan de achterhoede, worden de touwen strak 
getrokken en verliest Ramona haar evenwicht en komt ten val op het 
keiharde gletsjerijs. Ik zie haar bidon nog voorbij glijden, maar deze 
bereiken is onmogelijk omdat ik me geen kant op kan bewegen door het 
strakke touw. De gids onderaan weet het voorbij zoevende projectiel op 
tijd te stoppen. Gelukkig staat Ramona snel en dapper weer op en kun-
nen we onze terugreis vervolgen en aanzienlijk sneller dan de top, weten 
we de voet weer te bereiken.

Het zit Ramona niet mee als ze ook op de keien op de terugweg nog-
maals ten val komt en serieus last van haar knieën heeft. Joke eist 
haar rugtas op en ik ondersteun haar verder gedurende nog een enkele 
kilometers lange afdaling naar de berghut waar we de uitrusting weer in 
kunnen leveren en waar iedereen ondertussen verzameld is.
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Het is rustdag, de meest actieve dag van deze vakantie, want onze gidsen 
zijn van mening dat ze ook op deze dag een activiteit moeten aanbieden 
en dat is er één waar ik zeker geen nee tegen zal zeggen.

De beklimming van de achttienhonderd achtenveertig meter hoge Skåla 
vanaf Tjugen-camping die op nog geen honderd meter boven zeeniveau 
ligt gaat om half elf van start met een klein stukje over een verharde 
brede weg die de spieren al goed warm maakt voor wat ons allemaal 
nog te wachten staat. Na een drie kwartier hebben we de vijfhonderd 
meter grens bereikt, waar de groep die de hele beklimming aan durft zich 
scheidt van de rest, echter... Dit gebeurt niet. Iedereen, ook de wonder-
baarlijk snel herstelde Ramona, voelt zich in staat, of is omgeluld door 
Vincent, om de aanval op de top te wagen. Er vormen zich wel een snel-
lere groep onder leiding van Boris en een tweede groep die met Vincent 
mee gaat. Het is vrij vochtig allemaal, maar vol goede moed sjouwen we 
achter elkaar omhoog over een, voor een groot deel uit keien bestaande, 
als trap opgebouwde weg.

De kleding wordt gaandeweg natter en natter en even later gaat dan toch 
de regenjas aan. Iedere stop is er op dit moment één teveel, want direct 
koelen de spieren af en opnieuw op gang komen is elke keer weer een 
kleine marteling.

De grote stenen traptreden maken regelmatig plaats voor losliggende on-
effen rotsen en keien, waardoor de tocht er toch al niet lichter op wordt. 
Gelukkig is tegen de tijd dat we bij een gletsjermeer aankomen de regen 
over en begint mijn broek verbazingwekkend snel te drogen door de wind 

die hier waait. Als ik uit het meer nieuwe inhoud voor mijn bidon heb 
genomen, vervolgt de weg richting de top over grote rotsblokken waar we 
soms echt even moeten klimmen om er op en er over te komen. De lucht 
trekt ondertussen behoorlijk dicht en uitzicht kunnen we de komende tijd 
wel vergeten. De wind wordt guurder en raast steeds harder langs ons 
heen, trachtend ons uit ons evenwicht te brengen op de steile rotsen en 
keien. Telkens als we de top denken te zien doet zich op het laatste deel 
nog weer een bocht voor met daarachter een nieuwe uitdaging.

Boris wacht een kilometer voor het einde op enkele achterblijvers uit de 
versplinterde groep en Lindy en ik gaan verder naar de top om rond de 
klok van drieën als eersten bij het bergtorentje Skålatårnet aan te komen. 
Eénmaal binnen kunnen we onze natte kleding boven het houtkacheltje 
ten droge hangen en maken we gebruik van de mogelijkheid om van 
onze resterende watervoorraad een heerlijke warme kop koffie te maken.

Zo’n drie kwartier na onze aankomst komt ook de hekkensluitster boven 
en is het twaalfkoppige gezelschap weer compleet. De grootste prestatie 
van de reisleiders tot nu toe en dat ook nog eens met de meest barre 
weersomstandigheden.

Als iedereen bij is gekomen van de stevige klim, kunnen we weer terug 
naar beneden. Dit gaat wederom aanzienlijk sneller dan de vier en een 
half uur durende heenreis, misschien omdat ons een heerlijk warme 
douche staat te wachten waar een extra muntje aan gespendeerd wordt 
om lekker lang van het warme water te genieten. De achterblijvers nemen 
vandaag het koken voor hun rekening en dat bevalt ons allemaal prima.
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Woensdagochtend maken we ons weer op voor een reisdag. Een flinke, 
met daarom ook maar één stop in het dorpje Lom voor een kop koffie en 
de dagelijkse boodschappen voor het laatste avondmaal dat we zelf gaan 
bereiden. Lindy maakt hier nog even een korte stop bij de plaatselijke 
medicijnman om even naar haar knie te laten kijken die ze flink bezeerd 
heeft bij de afdaling van gisteren, toen ze zo nodig op een helling twee 
meter omlaag een boom in moest duiken. We komen lekker op tijd aan 
op Bessengen-camping in National Park Maurvangen, waar we er een 
rustig avondje rond het kampvuur van maken.

Donderdag beginnen we vroeg aan de wandeltocht, omdat we in het 
begin een stuk per boot af gaan leggen naar de overkant van het Gjende-
meer, Memuruba. Aangezien deze dagelijks maar twee maal vaart, willen 
we hem niet missen. Aan de overkant aangekomen gaan we per voet 
langs het meer terug naar de camping over een pad vol stenen, afgewis-
seld met stukken modder en hier en daar een combinatie van beiden, 

met veel korte klimmetjes en afdalingen. Het uitzicht over het meer is 
prachtig, zoals eigenlijk alle uitzichten in Noorwegen, dus ondanks dat de 
zon schittert door afwezigheid, is het een wandeling om van te genieten 
en de stijve spieren weer lekker los te lopen. Toch gaat deze wandeling 
ook weer in recordtempo en ver vooruitlopend op het schema zien we 
het haventje van waar we de boot namen alweer voor ons opdoemen.

Dit is de eerste wandeling waarbij, ondanks de soms erg gladde over-
steken over beekjes – bijna het hele pad is eigenlijk beekje – en waterval-
letjes, geen nieuwe verwondingen worden opgelopen.

‘s Avonds nuttigen we de meest luxueuze maaltijd tot nu toe in het 
camping-restaurant, waarbij de keuze is gevallen op een heerlijke zalm, 
waarna we de avond met oer-Hollandse muziek afsluiten rond het warme 
kampvuur, waarop ondertussen al het één en ander aan spullen ritueel 
wordt verbrand ter afsluiting van de actieve vakantie.
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Om precies tien uur de volgende ochtend wordt de laatste bagage in de 
bussen geladen voor de rit naar onze laatste overnachtingsplaats in het 
van de Olympische winterspelen van negentienhonderd vierennegentig 
bekende plaatsje Lillehammer. Met zijn vijfentwintig duizend inwoners 
ook de enige plaats die echt als een stad aanvoelt. De rit wordt door ve-
len slapend ondergaan, we hebben op één ochtend na nooit haast gehad, 
maar overuren worden er tijdens de nachtrust ook niet gemaakt.

– De laatste nachten waren al regenachtig, maar afgelopen nacht mochten 
we daar nog een temperatuur van twee graden Celcius bij rekenen. De 
opening van de slaapzak zat strak rond onze hoofden en dan hopen dat 
je er ‘s nachts niet uit hoefde. –

Na een korte tussenstop voor de lunch en de laatste boodschappen 
komen we om ongeveer drie uur op de plaats van bestemming aan en 
als de tentjes staan en ingericht zijn is het tijd om even een momentje te 
relaxen, tot we om zes uur verzamelen om nog even het stadscentrum te 
verkennen en een terrasje te pikken voor we de pizzeria induiken in de 
dit weekend tot mountainbikecentrum omgedoopte binnenstad.

Even een degelijke afscheidsmaal, gevolgd door een afscheidsborrel in 
één van de café’s in het centrum, voorzien van live-muziek.

Als we met zijn vijfen rond middernacht de doorzakkers achterlaten en 
richting de camping lopen weten we het te treffen dat we in een stortbui 
belanden en voor we een kwart van de weg hebben afgelegd zijn we 
doorweekt door het regenwater. Ach, het is de laatste nacht en geluk-
kig is het al lang niet meer zo koud als de nacht ervoor. Ook het nieuws 
van eerder op de avond, dat we pas om half twaalf vertrekken richting 
vliegveld Oslo helpt mee aan dat we het glas niet half leeg, maar half vol 
zien.

Vanwege de aanhoudende regen nuttigen we ons laatste ontbijt in de 
receptie van de camping en, natuurlijk, als het laatste tentje afgebroken 
is en in de auto ligt stopt het met regenen. Gelukkig niet voor lang want 
door de regen die volgt is het afscheid van deze twee prachtige landen 
waarin we de afgelopen twee ween hebben mogen doorbrengen iets 
minder zwaar.

Harald Schipper
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Dit is een verslag van de 15 daagse singlekampeerreis Noorwegen & 
Zweden van 14 augustus t/m 28 augustus 2010 die werd aangeboden door 

Fox vakanties.

Naast mij bestond het gezelschap uit:

Erica Jonker 
Fred Mugge

Henk Timmer
Joke Gerrits

Judith van Dijk
Lindy Alders
Leon Lous

Marcel van Vliet
Marjette de Jong

Nico Pieterse
Ramona Beks

Renate Versteeg
Richard van der Mije

Rob Baijens
Roel van den Ham

Onder de bezielende (bege)leiding van:

Boris Horsten
Vincent Hazelbag

Ik wil graag iedereen bedanken voor een ontzettend leuke tijd en met 
name de reisleiders voor de fantastische organisatie.

Harald Schipper

Verhaal, fotografie en opmaak door Harald Schipper.
© 2010 Harald Schipper - www.haraldschipper.nl

En als kers op de taart...

Heb ik tijdens deze toch al fantastische reis, de even zo fantastische 
Ramona ontmoet, die in één klap de eerste plaats in mijn hart heeft 
veroverd en die ik nu mijn vriendin mag noemen.

Een mooiere uitkomst van deze vakantie kan er in mijn ogen niet bestaan.


