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Yes, het is ons gelukt! Grensverleggend, verfrissend 
en vooral goed gevuld met vele uitdagingen, lezen 
jullie hier in onze nieuwe krant “Adventure Times”. 

Ongelofelijk hoe snel het gaat als je terug kijkt naar de 
start van Hiking en Adventures in 2016. Als drie politie-
medewerkers bedachten we hoe “vet gaaf” het zou zijn 
als wij, naast onze collega’s, ook partners en eigenlijk 
iedereen mee konden nemen met onze avontuurlijke        
hikings. Om sportieve ideeën te bedenken en samen uit 
te voeren met het enthousiasme van onze projectleiders. 
Er zijn reizen naar het winterse Lapland, Roemenië en 
Nepal uit voortgekomen. Trots zijn we onder meer op 
de Haagse PTSS en Burn-out collega’s die mee gaan naar 
de Fjällräven Classic; de 1e reis naar IJsland die binnen 
24 uur vol zat, de NPB die het mogelijk maakt om deze 
krant met hun blad mee te sturen en vooral de vele vrij-
willigers die elk jaar klaarstaan om onze Mini Adventure 
Race in goede banen te leiden!

Zomaar een greep uit een aantal mooie dingen die we 
gedaan hebben. Met deelnemers, die verschillende 
achtergronden en levens hebben, maar altijd met een        
gedeelde interesse voor sport en avontuur. Samen be- 
halen we fysieke en mentale overwinningen, genieten we 
van adembenemende uitzichten en de kleine details die 
het verschil maken. Daaraan plezier beleven is waarom 
we ons blijven inzetten en steeds weer nieuwe sportieve, 
uitdagende en avontuurlijke activiteiten bedenken en  
organiseren. Niet voor niets is ons motto: Avontuur voor 
iedereen!

Het 4e seizoen van Hiking en Adventures is in volle gang. 
Nagenietend van de stilte tijdens de sneeuwschoenen- 
trektocht in Noorwegen; het 1001 nacht sprookje in  
Marrakech en de beklimming van de Toubkal (4108 m) in 
Marokko. De belevenissen van het fikkie steken en slapen 
onder een tarp in de natuur tijdens het bushcraft weekend 
in Bentveld. En er staat ons nog meer moois te wachten. 

In deze eerste editie van Adventure Times vind je de 
verslagen van een aantal van de genoemde activiteiten. 
Stuk voor stuk prachtige avonturen die met de nodige   
inspanning zijn verricht en voor vele hoogtepunten hebben 
gezorgd. Laat deze verslagen je meenemen op avontuur.  
Sluit je ogen en stel je voor hoe de winterse koude in  
National Park Abisko je gezicht raakt. Voel de warmte 
van het knisperende houtvuur in een blokhut in Noorwegen. 
Geniet van het adembenemende uitzicht wat je op de 
top van de Toubkal uitgestrekt voor je ziet.

De komende maanden staan er nog reizen naar IJsland, 
de Fjällräven Classic, Roemenië en de kanotocht in Zweden 
op het programma. Aan deze avonturen besteden we de 
nodig aandacht in de volgende editie van “Adventure 
Times”. Mee doen is grensverleggend en het is overi-
gens nog steeds mogelijk om je in te schrijven en mee 
te doen met de Mini Adventure Race in de Maasduinen 
(Noord Limburg). 

Ook in 2020 staan er weer tal van avonturen op het       
programma. Vaste reizen, zoals Fjällräven Classic in 
Zweeds Lapland en de tocht naar Toubkal in Marokko.  
Maar ook weer enkele nieuwe reizen staan op het  
programma, we lichten vast een klein tipje van de sluier 
op. Jullie kunnen in ieder geval een toegankelijke  
wandelvakantie in Madeira verwachten en een trektocht 
door het afgelegen en idyllische Tzum Valley in Nepal.

Geniet van alle mooie verhalen in deze krant of op de 
site www.adventuretimes.nl 
 
Team Hiking & Adventures (Joost, Micha, Hans, Wilbert, 
Peter, Rob, Jim, Michel en Herman) 

Wij zijn Hiking & Adventures!
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Maak er
politiewerk van

BEN JIJ ELKE SITUATIE 
IN CONTROL?

Specialiseer je tot AT’er
Razendsnel handelen. Alert blijven. Op alles voorbereid zijn en vertrouwen 
op je team. Ingrijpen bij een gijzeling of een levensbedreigende aanhouding 
vereist een uitstekende conditie en dat je direct kunt schakelen in onverwachte 
situaties. In een functie waarbij je ook mentaal fl ink wordt uitgedaagd. 
Denk jij altijd een stap vooruit? Specialiseer je tot AT’er. 

Meld je aan voor een voorlichting of bekijk de vacatures op stapvooruit.nl

29  oktober - AT Oost 
30 oktober - AT Zuid 
31  oktober - AT Amsterdam

5 november - AT Midden 
6 november - AT Den Haag 
7 november - AT Rotterdam

Deze advertentie is uitsluitend bestemd voor medewerkers van de politie
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Fazantstraat 26 • 6971 WN Brummen

tel. 06 481 154 95 • info@ontopmassage.net
www.ontopmassage.net

helpt ontspannen, herstellen en voorkomen



AANKOMST
Voor de uitgang van het chaotische 
vliegveld van Kathmandu staat een 
vriendelijk lachende Nepalees met 
een Hiking & Adventures banner. 
Dit blijkt onze gids Hari te zijn. Hij 
gebaart ons door te lopen naar zijn 
collega Sukra. Als alle reisgenoten 
gearriveerd zijn vertrekken we onder 
leiding van Hari met de bus naar het 
hotel. Sukra verzorgt de bagage met 
een aparte pickup-truck (de bus kan 
niet door de nauwe straatjes van 
Kathmandu). De laatste 500 meter 
moeten we lopen en bij aankomst 
in het hotel staat Sukra vriendelijk 
lachend bij onze tassen in de foyer.

Na een paar uur rust maken we met 
‘city guide’ Hari een wandeling rond 
de indrukwekkende Bodnath stupa. 
Tientallen Tibetaanse monikken en 
honderden pelgrims lopen ‘Aum-ma-
ni-padme-ohm’ prevelend rondjes 
om de stupa; een verstillende erva-

ring. ‘s Avonds eten we de eerste 
momo’s, aangevuld met frieten, rijst 
of pasta. Na het eten lopen we door 
de kronkelstraatjes rond de stupa 
weer terug.

Overal branden er boterlampjes, af 
en toe hoor je een tempelbel en in 
de steegjes klinkt het gehamer van 
ambachtslieden die allerlei Boed-
dhistische attributen fabriceren. Het 
is duidelijk dat we in een totaal andere 
wereld zijn beland.

POKHARA
De tweede dag gaat het naar het 
200 km westelijker gelegen Pokhara. 
Een reis van ruim 7 uur door de    
bergen. Na de nodige verwonde-
ringen over de conditie van de weg, 
de  duizelingwekkende hoogtes, de 

soms absurde verkeersregels en ook 
nog een lekke band komen we aan 
in Pokhara.
 
De volgende dag maken de meesten 
van ons een mini-trekking naar het 
300 meter hoger gelegen Peace     
Pagoda aan de overzijde van het 
meer van Pokhara. Vandaar heb je 
een prachtig uitzicht op het meer, 
Pokhara en natuurlijk: de Himalaya. 

Met de gedachte dat we de komen-
de 10 dagen gaan lopen, dalen we 
weer af naar het meer. Een bootje 
brengt ons terug naar ‘Lakeside’ 
waar we de rest van de middag in de 
zon genieten van een biertje en wat 

TREKKING
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“Het is al snel duidelijk
  dat we in een totaal andere         
                     wereld zijn beland”

snacks. Een enkeling koopt nog wat 
uitrusting: slaapzak, donsjas, sokken 
of bandana. Alles is er te koop tegen 
zeer aantrekkelijke prijzen.

TREKKING
De eerste dag van de trekking 
begint met een bizarre busreis. We 
rijden over smalle, stoffige en soms 
zeer slechte bergwegen naar het 
startpunt. Volkomen door elkaar 
geschud beginnen we eindelijk aan 
de eerste wandeletappe. 
Vanaf ca 1200m gaat het (soms) bijna 
steil omhoog over een kronkelend 
pad van natuurstenen trappen. Een 
paar mensen (waaronder Hari) hebben 

het extra zwaar. Kennelijk hebben ze 
iets verkeerds gegeten. Na een paar 
uur komen we bij het eerste guest-
house. Hier volgt elke dag hetzelfde 
ritueel. We krijgen in tweetallen een 
eenvoudige maar comfortabele kamer 
toegewezen. Daarna uitrusten onder 
het genot van een drankje (met elke 
dag een ander prachtig uitzicht). Om 
18:45 briefing, om 19:00 volgt het 
(meestal) uitstekende eten. Rond 
21.00 uur wordt het stil. 

De dagen in de bergen zijn mooi, 
maar ook vermoeiend. En om 7:00 is 
het weer tijd voor ontbijt.
De 2e dag van de trekking gaat het 
weer flink omhoog. Onderweg halen 

we een oude man in die een lood-
zware last meetorst. 

Na een paar uur gaan we de jungle in 
en vlakken de paden af. Zo klimmen 
we in anderhalve dag ca 1400 meter 
en komen we aan in Ghorepani, een 
leuk dorp met mooi uitzicht op o.a. 
Dhaulagiri (8167m).

De volgende dag van de trekking 
staat Poon Hill op het programma. 
Een steile klim over een glibberig 
zandpad naar een heuveltop waar 
honderden mensen van de zons-
opgang genieten. Om 5:00 moeten 
we vertrekken. Maar als we rond 
4:30 wakker worden horen we dat 
het hard regent. Rond 4:45 komt 
Sukra vertellen dat de excursie naar 
Poon Hill niet doorgaat. De regen 
maakt de paden te gevaarlijk en de 
zware bewolking ontneemt ons toch 
de kans op een mooi uitzicht. 

vervolg op pagina 8

IN NEPAL

20 maart t/m 8 april 2019

Adventure-Times, juni 2019 7



Dan nog maar even terug onder de 
warme dekens. Bij het ontbijt is het 
droog. We horen dat we vanaf de 
paden die we lopen hetzelfde uitzicht 
hebben op de bergen. Het wordt 
weer een schitterende wandeldag. 
Bovenop de bergrug op zo’n 3200 
meter hoogte genieten we van koffie 
of chocolade én van de prachtige 
uitzichten. Dan gaat het verder door 
de jungle met prachtige bomen. Op 
sommige stukken ligt nog sneeuw 
en is het wat glad.

NEPALI FLAT
Bij de briefing vertelt Sukra dat we 
morgen niet meer zo hoeven te 
klimmen, maar dat het ‘Nepali Flat’ 
is. Dat betekent zoiets als dat het 
begin- en eindpunt ongeveer even 
hoog liggen en je netto dus bijna 
geen hoogtemeters maakt. Maar 
voor je er bent moet je nog wel even 
een paar heuveltoppen over en kom 
je ongetwijfeld ook nog wel een
rivier of ravijn tegen waar je moet 
afdalen (en aan de andere kant dus 
ook weer naar boven moet...). 
Afstanden worden hier dan ook niet 
in kilometers, maar in wandeluren 
aangegeven.

NIET NAAR 
BASECAMP
Bij Chhomrong kun je de vallei in 
richting Annapurna Basecamp. Maar 
de maanden voor ons vertrek heeft 
het zeldzaam veel gesneeuwd in het 
Annapurna gebied. Daardoor zijn alle 
guesthouses bij Annapurna Basecamp 

ingestort. De overige guesthouses 
boven in de vallei hebben geen 
stromend water en zeer beperkte 
faciliteiten. Op de steile berghellingen 
boven de vallei ligt bovendien een 
enorme sneeuwmassa. Lawines maken 
het onverantwoord om verder te 
trekken. Een enkeling waagt het 
erop, maar voor een grote groep is 
er geen plek in de gehavende guest-
houses. Gelukkig hebben we een 
even mooi alternatief: Mardi Himal.
Vanaf Chhomrong dalen we dus 
weer af naar de warmwater bronnen 
bij Jhinu Danda. 
Na een warme douche zijn we weer 
schoon. Nu dompelen we ons onder 
in een van de bassins en komen onze 
spieren tot rust in het warme water.

Na weer een prachtige middag-
wandeling komen we aan in het dorp 
Landruk. Sukra vertelt ons dat we 
morgen eindelijk niet meer ‘Nepali 
flat’ hoeven te lopen, want dan gaan 
we ‘alleen maar berg opwaarts’: 
800 m steil omhoog. Lachend laten 
we dit op ons inwerken. Want eerst 
gaan we lekker eten en de afgelopen 
dagen hebben we zoveel hoogte-
meters gemaakt dat die 800 meter 

geen enkel probleem zal zijn. 
‘s Avonds worden we door dorpe-
lingen gastvrij onthaald die ons een 
dansavond aanbieden.

De volgende dagen zijn de guest-
houses wat spartaanser. Niet langer 
hebben we tweepersoons kamers. 
Sommigen slapen met 3 of 4 bij 
elkaar. Maar het eten blijft lekker en 
ook zijn er nog steeds verfrissende 
drankjes. De didi (letterlijk: zuster) 
van een van de guesthouses kan 
haar glimlach niet onderdrukken 
als zij in een paar uur tijd haar hele 
voorraad bier verkoopt. ‘Make sure 
you have new stock when we return’ 
roept een van de deelnemers naar 
haar wanneer we ‘s ochtends verder 
lopen.

TUSSEN DE BERGEN
Nu gaan we echt de hoogte in. De 
bomen maken plaats voor struiken 
en heide. Vervolgens alleen nog gras 
en kale rotsen. Tussen de sneeuw-
resten lopen we verder omhoog. 
Prachtige vergezichten naar twee 
kanten. Bij Upper-viewpoint hebben 
we een schitterend uitzicht op de 
Himalaya met liefst 3 bergtoppen 
boven 8000 meter!: links Dhaulagiri 
(8167 m), dan Tilicho (7134 m), Anna-
purna south (7219 m), Hiunchuli (6441 
m), Annapurna (8091 m), Khangsar 
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“Bomen maken plaats 
       voor struiken en heide”

vervolg van pagina 7

(7485 m), Gangapurna (7454 m),
Annapurna III (7555 m), recht voor 
ons Machhapuchhre (6797 m, samen 
met Matterhorn een van de mooiste 
bergen ter wereld) en rechts gaat 
het verder: Annapurna 2 (7927 m) 
en 4 (7525 m). Helemaal rechts kun 
je nog net Manaslu (8156 m) zien en 
nog wat andere reuzen. De teleur-
stelling dat we niet naar Annapurna 
basecamp konden is helemaal weg.

TERUG NAAR
BENEDEN
Net na aankomst in het guesthouse 
breekt er een enorme hagelbui los. 
Met een hels kabaal slaan grote 
hagelstenen op het golfplaten dak. 
Maar de didi heeft haar drankvoor-
raad weer aangevuld en kan ons 
rijkelijk voorzien van het gerstenat. 
De volgende dag dalen we verder 
af door de jungle. In het laatste 
guesthouse blikken we terug op een 
geslaagde trekking. De dragers 
krijgen hun fooien. Een van ons 
heeft een lied ingestudeerd en een 
enkeling waagt zelfs een dansje. 

Morgen verlaten we de bergen en 
gaan we weer naar Pokhara waar een 
warme douche, comfortabel bed en 
restaurants wachten. Dat is een fijn 
vooruitzicht.

PARASAILEN
Sukra heeft via een kennis geregeld 
dat we voor gereduceerd tarief een 
parasail vlucht kunnen maken vanaf 
het nabijgelegen Sarankot. De mees-
ten gaan dus nog een keer met een 
bus de berg op. Samen met de piloot 
ren je de berg af waarna je tussen 
hemel en aarde hangt. De piloot 
zoekt de thermiek en bij voldoende 
hoogte is er boven het meer nog 
wat ruimte voor acrobatiek. Je voelt 
de duizelingwekkende G-krachten.
Geweldig! Die middags is er nog tijd 
voor een bezoek aan het Ghorka 
museum en genieten we nog van de 
sfeer in het aangename Pokhara.

KATHMANDU
Na weer een lange dag in de bus, 
genieten we in Kathmandu van de 
beste pizza’s in Nepal. De volgende 
ochtend maken we een wandeling 
naar Monkey Temple (Swayambunath). 
Vervolgens wandelen we door het 
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prachtige Bhaktapur en bezoeken 
we rond zonsondergang nog de 
crematiegronden bij Pashupatinath.
De laatste dag is het weer tijd voor 
aardse zaken. Souvenirs kopen, in-
checken of regelen dat je überhaupt 
mee mag op de terugreis. Want net 
in het weekend dat we terugvliegen 
gingen de Turken over op een nieuw 
vliegveld bij Istanbul. En daar moes-
ten we net overstappen. Gevolg: 
vele veranderingen in onze vlucht-
schema’s. Maar uiteindelijk keert 
iedereen (één dag later) weer veilig 
terug in Amsterdam. Een prachtige 
ervaring rijker!

“Een enkeling waagt
                 zelfs een dansje”

OOK NAAR NEPAL?
Van 20 november t/m 8 december 
gaan we weer naar Nepal. 
Nu gaan we wél naar Annapurna 
Basecamp (inmidderls worden de 
guesthouses gerepareerd).
Na afloop van de trekking bieden 
we optioneel ook nog verlenging 
aan voor een safari.

Kijk voor meer informatie op: 
www.hiking-adventures.nl/nepal
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TIPS voor aankoop van 

wandelschoenen

Pasvorm
Goede schoenen passen goed! Te 
krap en je krijgt pijn en de bloeds-
omloop wordt belemmerd. Te groot 
en er ontstaat wrijving en blaren, 
bij elke stap kan er lucht in en uit 
de schoen waardoor de isolerende 
waarde achteruit gaat en je koude 
voeten krijgt. Trek bij het passen 
van verschillende soorten schoenen 
bijpassende sokken aan. Sokken 
vormen bij stugge schoenen een 
belangrijke factor in de pasvorm. 
Probeer “piano te spelen” met je 
tenen zodat ze genoeg bewegings-
ruimte hebben. Als je, je hiel op tilt bij 
een stap moet deze aan de zool “blij-
ven plakken”. Loop eerst een stukje 
op beide schoenen. Probeer of je 
voet niet schuift door over de grond 
te schoppen. In een specialistische 
winkel hebben ze vaak ook een “hel-
ling” en een trapje. Ga een paar keer 
omhoog en omlaag in verschillende 
richtingen. Luister naar het advies 
van de verkoper maar ga ook voor-
al op je gevoel af. Al is het nog zo’n 
bekend en goed merk, een ander 
merk past misschien beter bij jou.

Vochtregulerend
In goede schoenen heb je droge voe-
ten! Misschien wel de belangrijkste 
taak van schoenen is dat ze je voeten 

droog houden. Van buitenaf maar als 
het kan ook van binnenuit. Volledig 
afgesloten schoenen zijn dan ook af 
te raden. Sandalen zijn vaak weer te 
koud.

Is de schoen ademend 

Leren schoeisel neemt het transpira-
tie vocht op, aan de buitenzijde wor-
den de schoenen door de lucht en zon 
gedroogd. Een versie van de stof Poly-
TetraFluorEtheen (PTFE) beter       
bekend onder de merk naam “Gore 
tex” heeft vrijwel dezelfde eigen-
schappen maar is bovendien ook 
nog waterdicht. Vaak wordt er dan 
ook gekozen voor een combinatie 
van leer en PTFE. Nadeel van PTFE 
is dat de waterdichtheid naar twee 
kanten werkt. Wie veel transpireert 
krijgt alsnog natte voet. Ook hier zijn 
goede sokken een belangrijke factor. 
Laat schoenen na een dag wandelen 
goed luchten/drogen. Stinkende 
schoenen buiten laten staan is mis-
schien voor de neus fijner maar kan, 
door de dauw, weer vochtige schoenen 

opleveren. Afkoeling van de buiten-
lucht bevordert het droogproces 
ook niet. Wie goed voorbereid op 
pad gaat zal minder snel stinkvoeten 
krijgen, je schoenen in je tent zetten 
kan dan ook minder kwaad. Wie van 
plan is door het water te gaan lopen 
wordt geadviseerd om extra (wa-
ter)schoenen mee te nemen en de    
wandelschoen droog te houden.

Steun & Demping
Een stevige hoge bergschoen biedt 

steun aan de enkels. Vooral in de 
bergen waar zwikken veel voor kan 
komen. Wie gaat lopen met zware 
bepakking kan ook wel een extra 
steuntje hebben. Al het gewicht van 
de bepakking komt als extra op je 
enkels terecht. Een goed voetbed is 
belangrijk als schokdemper van de 
passen. Het voetbed moet voldoende 

“Bij goede wandelschoenen 
 wordt vaak gekozen voor een 
  combinatie van leder en PTFE”
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steun geven zodat je niet staat “te 
wankelen” in je schoenen. Wederom 
lopen met zware bepakking vraagt 
extra aandacht door het extra ge-
wicht. Veel wandel- en bergschoe-
nen hebben al een goede demping. 
Voor extra veerkracht kan een in-
legzooltje hierbij helpen. Vraag de     
verkoper om advies. Let wel op dat 
je voeten tijdens het lopen uitzetten. 
Trek daarom je schoen om de voet 
niet te strak aan maar stevig rond de 
enkels.

Grip
De zool van de schoen is net zo      
belangrijk als de band van een auto. 
Wie gaat lopen wil graag rechtop 
blijven. De grip van de zool bied 
die zekerheid. Grof profiel haakt in       
onregelmatige punten en uitsteek-
sels en voert water onder de schoen 
vandaan. Een fijner profiel heeft 
meer contact met de ondergrond 
en zal beter werken op asfalt. Een 
stroeve profielloze zool voorkomt 
glijden en is ideeaal voor klimmers 
of op het dek van een schip.

Sandalen
Met mooi weer ademen sandalen 
het beste. Let bij de aanschaf op 
dat de bandjes niet knellen of schu-
ren.   Sandaalbandjes zijn vaak van 
kunststof gemaakt wat irritatie kan 
opleveren. Meestal zijn ze dan ook 
gevoerd met een vochtopnemend 
product. De zool van een sandaal kan 
nog wel eens voor problemen zorgen. 

Meestal van kunststof gemaakt is 
de zool niet vochtregulerend. Door 
de voetzool verliest men het meeste 
vocht. Dit kan weer leiden tot stink-
voeten. Hoewel niet erg modieus 
is er een oplossing in het dragen 
van sokken in sandalen. Een vocht-      
vretend zooltje helpt ook maar blijft 
vaak niet goed zitten en moet met 
de regelmaat van sokken worden  
gewisseld. Sandalen draag je alleen 
om de grip en tegen scherpe deel-
tjes. Sandalen kunnen geschikt zijn 

om in het water te dragen. Wanneer 
het kan loop lekker op je blote voe-
ten, alles kan dan lekker luchten. 
Ook goed voor de bloedsomloop 
van de voetzool.

Types Wandelschoen
Type A
Soepele wandelschoenen en dito 
zolen, geschikt voor vlak terrein en 
verharde wegen. Ze worden vaak 
gebruikt door Vierdaagse lopers. 
Nadeel is dat deze schoenen meest-
al geen enkelsteun hebben en daar-
door niet geschikt zijn om met zwaar 
beladen rugzak te lopen. De soepel-
heid heeft als gevolg dat tijdens het 
lopen vooral de voetspieren worden
belast en dat zijn niet de sterkste 
spieren van het lichaam. Van lang 
wandelen op te lichte schoenen 
word je eerder moe. Met deze 
schoen beperk je dus je eigen vrij-
heid. Een ander nadeel is dat lichte 
wandelschoenen nauwelijks aan te 
passen of te repareren zijn.

Type B
Trekkingschoenen met enkelsteun, 
geschikt voor heuvels en berg-
achtig terrein. Ook wel softwalkers 
genoemd.

Type C
Bergwandelschoenen voor hutten-
trektochten in ruigere berg-
gebieden. ‘C’ is iets robuuster dan B. 
Geschikt voor wie wat vaker van de 
gebaande paden en wegen afwijkt.

Type D
Stijgijzervaste bergwandelschoe-
nen voor het hooggebergte. Harde 
onbuigzame zolen, geschikt om over 
rotsen, keien en ijsvelden te lopen, 
maar ongeschikt om mee gewoon te 
wandelen. Ze zijn letterlijk onbuig-
zaam omdat er stijgijzers onder 
moeten kunnen die nodig zijn om 
over ijs en gletsjers te lopen.

Er zijn ook mengvormen, zoals A/B 
of B/C. Allround wandelaars, die
zowel dagwandelingen in Nederland 
of Vlaanderen maken als bergwandel-
vakanties ondernemen, komen vaak 
bij B/C uit; vierdaagselopers bij A of 
A/B en alpinisten bij D.

W A N D E L S C H O E N E N

“Van lang wandelen op 
          te lichte schoenen 
          word je eerder moe”
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1E DAG 
Naar het noorden.
Vanuit het vliegtuig was het duidelijk 
te zien: veel sneeuw en ijs, weinig 
bos. Toch dooide het in Kiruna, dus 
per trein over de ertslijn naar Abisko 
(klemtoon steeds op de eerste let-
tergreep). Hier staat Olaf met zijn 
tien honden te wachten die ons na 
een meet and greet-sessie uitlegt wat 
de verschillen tussen de huskies zijn. 
Daarna, met een zuidelijke vergis-
toerist, glibberend naar de hostel. 
Best een comfortabel verblijf en 
rendier met lingonberries als diner. 
Hulde aan kok Olav die tevens de 
uitleg van de expeditie geeft. 
Ondertussen hebben we twee 
Sperweruilen, een typisch noordelijke 
soort, op de bovenleiding van de 
trein ontdekt. Joost maakt de foto’s.

2E DAG 
Van Abisko tourist station naar 
Abiskojoure. 
Ik word wakker met een glimlach 
op mijn gezicht en met een licht           
opgewonden gevoel. Yes! vandaag 
is de dag dat we eindelijk echt gaan       
beginnen. 
Na een goed ontbijt incl. yoghurt en 
een gekookt eitje door naar de wind-
zaktraining. Hoe kun je jezelf redden 

in het geval van een plots opkomen-
de storm? Antwoord: je gaat  met 
vier man in een grote oranje vuilnis-
zak zitten wachten tot de storm 
voorbij is. 
Na deze noodzakelijke training       
begonnen we voorzichtig met de 
eerste echte meters op die sneeuw-
schoenen. Onwennig gaan we van 
start. Het lopen lijkt in het begin 
meer op het waggelen van een eend. 
Maar als snel krijgen we de slag te 
pakken. 
Het is prachtig weer. Wat me direct 
opvalt is de stilte. Afgezien van 
het kraken van de sneeuw onder je 
schoenen hoor je hier helemaal niks. 
Je kan de stilte, als iedereen stilstaat 
letterlijk horen. Het is een prachtige 
ochtend, windstil met volle bak zon. 
Het nummer: “The sun is shining and 
I feel good” komt in me op en in mijn 
hoofd neurie ik het een tijd lang. 
Al redelijk in het begin passeren we 
de Poort van de Sami. Twee karakte-
ristieke bergtoppen die in een spitse 
punt lopen met daartussen een diep 
dal. Mooi en bijzonder, net als de 
sneeuwvlaktes, de enorme bevroren 
meren en de prachtige bergtoppen.
We spotten zelfs een waterspreeuw. 
Volgens Mark, de vogelaar onder 

ons, een heel bijzonder beestje. De 
gedrevenheid van Mark in het zoeken 
naar vogels maakt dat ik ongemerkt 
met hem mee ga doen. Al lopend 
speur ik de omgeving af op zoek 
naar een vogel voor Mark. 
Echter het aantal vogels in dit gebied 
in deze periode van het jaar is beperkt. 
Na ongeveer vier uur lopen komen 
we aan bij het hutstation. De vrien-
delijke huttenwaard staat ons al op 
te wachten met lokale, van bessen 
gemaakte, mierzoete thee. 
In het kamp vallen direct de wc’s op. 
Niet direct het uiterlijk maar wel de 
stank. Man, daar moet je even aan 
wennen. Oké, doorspoelen zoals we 
gewend zijn, is dus een luxe die we 
moeten missen deze week.

In het kamp moeten we verschillende 
klusjes doen. Van houthakken, tot 
water halen tot aan water koken 
voor de thee en koffie. 
Het water halen we uit een diep wak 
dat op het meer is gemaakt. Best 
bijzonder om te doen. Na een sauna-
rondje gaan we eten. Gehaktballen 
met rijst. Zoals te verwachten was, 
werd er gevochten om de ballen. 
Hoewel er nog veel rijst over was, 
wilde niemand meer eten nadat be-
kend werd dat de ballen op waren. 

Iedereen was zo moe van de eerste 
dag, dat we op tijd naar bed gingen. 
Met een voldaan gevoel en met een 

L A P L A N DTrekking 
Zweeds Lapland
           1-10 april 2019

“Je gaat met vier man in een 
grote oranje vuilniszak zitten en 
  wacht tot de storm over is”
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glimlach op mijn gezicht, ben ik al 
snel in dromenland. Wat een topdag!

3E DAG 
Van Abiskojoure naar Alesjoure. 
Met 22 km is dit de langste en zwaarste 
dag van onze expeditie. Er was die 
nacht sneeuw gevallen en ook toen 
wij vertrokken sneeuwde het nog. 
Het begin was zwaar: Joost had een 
traject uitgezet door het bos in heuvel-
achtig terrein. Na de verplichte 
sneeuwhopen en verder over de 
brug vonden we het spoor van de 
sneeuwscooter en konden we tempo 
maken. Bij de eerste stop kwam Olav 
met de hondenslee voorbij (Anja 
bijna omverrijdend). 
Toen het meer op om in lichtbewolkt 
weer met de wind in de rug van een 
eindeloos mooi uitzicht te genieten 
met in de verte een steenarend. 

Ruim voor op schema kwamen we 
aan bij de hut. We werden welkom 
geheten door 20 sneeuwhoenen en 
een oud militair, nu huttenwacht. 
Hij nam een half uur voor uitleg van 
de veiligheidsmaatregelen. Daarna 
eten, sauna en het noorderlicht.

4E DAG
Temperatuur van min 10 en zon was 
de weersvoorspelling. Later op de 
dag zou de wind aantrekken. En wat 
werd beloofd dat kregen we. 
Vandaag gingen we naar Tjaktja. Met 
een helderblauwe lucht vertrokken 
we uit Allesjaure door de vallei waar 
we de hele avond al naar gekeken 
hadden. De sneeuwcondities waren 
goed en de uitzichten waren prachtig. 
Het zonnetje pikte goed op het 
gezicht. Ook kunnen we weer een 
ding van het wensenlijstje afvinken 
want onder weg kwamen we rendieren 
tegen. 
Na deze stop op zoek naar een plek 
voor de pauze. De wind begon al 
wat aan te trekken. En je wilde toch 
een beetje beschut zitten. 
Vanuit de andere kant van de vallei 
konden we het hondenspan van Olav 

al aan zien komen. Onder het genot 
van een vers bakkie konden we de 
honden aan het werk zien. Voor Olav 
was het een korte stop want de 10 
viervoeters waren niet te houden en 
stonden te springen om verder te 
gaan. 
Nadat de buikjes weer gevuld waren 
(want het kacheltje moet blijven 
branden) ging de tocht weer verder. 

De wind maakte het een stuk kouder.
Maar dat kon de pret niet drukken. 
Na wat fotomomenten en hardloop-
wedstrijdjes (ja op die lompe sneeuw-
schoenen kun je hard rennen) werd 
het tijd voor de laatste beklimming. 
De hut was niet in zicht, maar hij 
moest boven op de berg liggen. 
Met een harde wind tegen waren we 
allemaal aangekomen in Tjaktja. 



Door de huttenwaard ontvangen 
met een heerlijk drankje en snel naar 
binnen om op te warmen.
‘s Avonds had Olav weer lekker      
gekookt en werd de waard ook      
uitgenodigd.
Omdat er nog eten over was, werd 
dit gedeeld met een paar Zwitserse
langlaufers. Dat werd beloond met 
lekker chocolaatjes. Na een gezel-
lige avond kropen we de slaapzak 
in om bij te komen van de derde     
wandeldag.
Wat is het hier ontzettend mooi!

5E DAG 
Weer een geweldige dag na een 
nacht waarin een prachtig noorder-
licht te zien was. De dag begon stoer. 
Vier diehards die water gingen halen 
(want dat deden die Fransen steeds 
niet!). Koud, ver, zwaar, 5 jerrycans
van 25 liter per stuk. Daarna vertrok 
de groep naar Salka. Eerst over de 
Tjaktjapasset en daarna door een 
wonderschone vallei. Onder een 
stralende zon en een strakblauwe 
hemel sjouwen we door diepe 
sneeuw. 
De lunchpauze was op een onbe-
schrijfelijk mooie plaats. Wel moet 
even opgemerkt worden dat een 
sta-op-stoel voor een van de team-
leden geen overbodige luxe was! De 
hutten in Salka liggen in de middle 

of nowhere. Gelukkig was er wel een 
sauna en een piepklein winkeltje. 
Glaasje bier, spelletje Yatzee, en met 
zongebruinde koppen naar bed. 
Morgen dag 6, op naar Singi.

6E DAG 
De dag begon koud en guur. Er stond 
een harde wind, gelukkig in de rug. 
Op naar Singi. 
De tocht was glooiend door zware 
sneeuw, maar er was wel een spoor. 
Het landschap was wederom prachtig. 
Zeker toen de zon achter de wolken 
te voorschijn kwam. Singi werd       
redelijk snel bereikt. Na het eten 
van tosti’ s kon iedereen z’n eigen 
gang gaan. Een viertal ging op zoek 
naar sporen van een veelvraat, an-
deren deden een spelletje of zaten 
anderszins te relaxen. De maaltijd 
bestond uit de helft van het nood-
rantsoen. Het einde van de expeditie
is tenslotte in zicht! Niet elke maag 

was hier overigens tegen bestand.....
Morgen de laatste dag, op naar 
Kebnekaisa.

7E DAG 
De laatste dag. Vandaag op pad naar 
Kebnekaise. Nog even twee jerry-
cans met water bijvullen (de put lag 
een halve kilometer verderop), een 
sneeuwscooter bestellen voor de 
ziekenboeg en dan op weg. 
Met een zonnige dag en weinig wind 
in het vooruitzicht begonnen we vol 
goede moed aan onze laatste tocht. 
De weg begon met een bescheiden 
klimmetje en we liepen vervolgens 
tussen de bergen door de vallei 
in. Wat een imposante omgeving! 
Het was een dag die mooi in het 
rijtje paste. Een broodje in de zon,        
rendieren langs de weg en alleen het 
knarsen van de sneeuw onder onze 
schoenen. Tegen de middag waren 
we in Kebnekaise. Er was weer water 
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“Onder een stralende zon en   
  strakblauwe hemel sjouwen    
             door diepe sneeuw”
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uit een kraan en er waren inpandige 
wc’s. Maar ook nog stapelbedden, 
een keuken waar we een “tosti Els” 
konden maken en onze zakjes choco-
lademelk opmaken. 
Later nog even de sauna in en dan 
een welverdiend driegangen diner. 
En een biertje. En misschien dan nog 
één spelletje yahtzee.

8E DAG
De trektocht zat er op. We hoefden 
vandaag niet te lopen, jammer. Wat 
zullen we de sneeuwschoenen en 

onze rugzak missen. Maar gelukkig 
heeft Olav nog een heerlijk ontbijt 
voor ons gemaakt. De voedzame 
pap stond weer op tafel. Een heerlijke 
kop koffie erbij met een cracker kaas. 
Daarna was het de spullen inpakken 
en om 10 uur vertrokken we met de 
sneeuwscootertaxi naar Nikkaluok-
ta. Een rit van ruim 18 km, leuk om 
mee te maken. Vanuit Nikkaluokta 
namen we de bus naar Kiruna. En on-
derweg zagen we elanden, niet één 
maar acht stuks kwamen we tegen. 
Wat een grote, imposante dieren. 

Abisko 

Let mountain wind caress your 
cheek, let the rain douse your face.
Let mountain wind blow clean your 
heart. Come and see The playful 
Light and the shining Vault of 
Heaven. Come, play with moun-
tain wind. Do not fear, Make your 
journey long. Do not fear, The wind 
shows the way!

         Let Mountain wind caress 
         your cheek,
         Come!

In Kiruna gingen we naar het tou-
riststation waar onze kleding voor 
de terugreis lag. Gezamenlijk gin-
gen we lunchen en daarna winkelen. 
Om 18.30 uur stond onze nachttrein 
klaar voor de reis naar Stockholm. 
Van daaruit vlogen we terug naar 
Amsterdam. 
We hebben er een prachtige reis op 
zitten met een leuke groep mensen. 
We hebben prachtig weer gehad 
en hebben genoten van de Lapse        
natuur. Wat een bijzonder land is dit 
toch. 

vervolg van pagina 13

Noorwegen, 16 - 22 februari, sneeuwschoenen trektocht
Zweden, Abisko, 25 maart-2 april, huttentrektocht op sneeuwschoenen
Zweden, Abisko, 2 - 9 april, huttentrektocht op sneeuwschoenen
Portugal, Madeira, 1 - 7 april, lichte-middelzware wandeltocht
Marokko, april, wandeltocht met beklimming Toubkal
Schotland, 5-daagse in mei, wandeltocht met beklimming Munro’s
Nederland, Bentvelt, mei, bushcraft ouder-kind
Zweden, Lapland, augustus, Fjällräven Classic
Nederland, september, Mini Adventure Race
Nepal, september, Tzum Valley trektocht
Marokko, september/oktober, ATB-tocht

PROGRAMMA

HIKING & 

ADVENTURES

2020
schrijf 
tijdig in
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Na een oproep op Intranet om mee 
te doen aan de Fjällräven Classic in 
Zweeds Lapland werd in februari een 
informatie bijeenkomst gehouden. 
Niet zo maar een oproep, maar      
gericht aan collega’s die te kampen 
hebben met depressie, burn-out of 
PTSS. 
Afgezien van veel informatie maakte 
ook een fikse selectiewandeling over 
o.a. de welbekende Puinduinen deel 
uit van de dag en zeven collega’s 
kregen aan het einde van de dag 
te horen dat zij onder begeleiding 
van o.a. team VGW en het team van
Hiking & Adventures mogen meegaan. 

De Fjällräven Classic is een hiking-
tocht in Zweeds Lapland. Na het   
vertrek in Nikkaluokta lopen we in 

vijf dagen 110 kilometer om uitein-
delijk te finishen in Abisko.

GEEN WALK IN THE PARK! 
Geen asfalt, beton of hotels. Alleen 
keien, bergen en uitgestrekte vlaktes 
waar geen einde aan lijkt te komen. 
Een rugzak met zo’n 15 kilo aan 
bepakking, gevriesdroogd eten,   
water uit de beek en wassen in
dezelfde beek. Slapen in een tentje 
in een slaapzak die tegen tempera-
turen onder het vriespunt moet 
kunnen. Waarom loop je zo’n tocht 
mee? Dat is voor iedereen anders. 
Jezelf tegen komen, jezelf vinden? 
Jezelf bewijzen en kunnen zeggen 
“ik hoor er weer bij”, want als ik dit 
kan, kan ik de wereld weer aan.

EERSTE TRAINING 
Op 16 maart hadden we de eerste 
trainingdag in Apeldoorn. Rond 
08.00 uur waren we aanwezig in het 
Stayokay in Apeldoorn. Daar waren 

nog zo’n 40 collega’s uit het land die 
de tocht ook gaan lopen. Het team 
van Hiking & Adventures was er
natuurlijk ook. Erg druk, veel prikkels 
en veel informatie, allemaal zaken 
waar een ieder op zijn of haar eigen 
manier mee om gaat. Je kijkt om je 
heen en ziet mensen die daar ook 
zitten omdat …, niet denken aan die 
gemeenschappelijke factor, maar 
denken aan de factor dat je met 
deze groep de Classic gaat lopen. 

Vanuit de Haaglanden

“Speciaal gericht aan 
    collega’s die kampen met 
       depressie, burn-out of PTSS”
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Mijn ouders hebben mij 17 jaar 
geleden de namen Lars Merijn 
Zoomers gegeven. Ik mocht op 
10-jarige leeftijd mijn passie gaan 
volgen en dat is wielrennen.

Inmiddels ben ik dit jaar eerste jaar 
junior. Ik ben vanaf mijn 10e altijd 
geselecteerd voor het NK. Na in 
de beginjaren heel hard te hebben 
moeten werken in de wedstrijden 
om mee te kunnen komen met de 
rest van de groep werden in het 
seizoen 2017/2018 mijn resultaten 
steeds beter en begon ik ook in de 
prijzen te vallen. 

RESULTATEN IN 2018
Winnaar van de Chrono Trofee. Dit 
zijn een aantal tijdritten in Limburg 
gedurende het seizoen. Ik ben in 
Duitsland tweede geworden bij een 
tijdrit en eerste in een wegwed-
strijd. In Luxemburg betrad ik het 
derde trapje van het podium in een 
omloop. Verder ben ik 4e geworden 

in een wegwedstrijd in Limburg, 14e 
in een meerdaagse in het midden 
van het land. In Oostenrijk heb ik 
mee gedaan aan een groot Euro-
pees wielerevenement, de Radju-
gendtour en ben daar, ondanks mijn 
bovenbeenblessure, toch nog als 31e

geëindigd in een veld van 122 
renners met 11 verschillende
nationaliteiten. 
In de zomer van 2018 heb ik op de 
universiteit van Leuven allerlei testen

afgelegd, met als resultaat dat 
ik mijn droom zou kunnen laten 
uitkomen, namelijk profwielrenner 
worden. Hierin word ik nu per-
soonlijk begeleid. Mijn korte ter-
mijndoelstelling is om als 2e jaars 
junior, dus in 2020, in de top 10 van 
het Nederlands kampioenschap te
eindigen, een klassieker win-
nen en op de lange termijn in de 
internationale profwereld mee te 
draaien op het hoogste niveau. 
Om mee te kunnen draaien op 
het hoogste niveau heb ik veel 
materiaal nodig, wat veel geld 
kost. Geld wat mijn ouders niet 
zomaar op de plank hebben liggen. 

SPONSORPLAN
Daarom heb ik een sponsorplan 
opgesteld. Indien u mij financieel 
wilt steunen op weg naar de top, 
kan ik u dat sponsorplan toesturen. 
Stuur een bericht naar: 
lars.zoomers@gmail.com
Bedankt! Lars Zoomers

KENNISMAKEN MET  LARS ZOOMERS

Het was een mooie, goede dag! De 
Apeldoornse bossen hebben een 
rustgevende werking. Soms praten 
en lol, soms wat laten zakken en heel 
even in je eigen cocon.
In Hoog Soeren de lekkerste pannen-
koek gegeten sinds jaren, omdat de 
sfeer er omheen zo geweldig was.

NOG 5 TRAININGEN 
Tussen nu en augustus vinden er nog 
5 georganiseerde trainingen plaats, 
waaronder een weekend op de 
Utrechtse Heuvelrug. Daar gingen 
we voor het eerst in de natuur slapen. 

En er is een weekend in Limburg 
waarin we de Mini Adventure Race 
gaan lopen. Onderling zijn er al   
diverse afspraken voor wandel-
trainingen. We gaan proberen om 
jullie een beetje op de hoogte te 
houden van onze expeditie! 
Je moet eigenlijk nooit namen noemen, 
want je vergeet geheid iemand. Maar 
ik wil er toch één noemen: de grote 
startmotor van dit hele initiatief onze 
collega Randy Egberts. Randy moest 
deze dag helaas aan zich voorbij      
laten gaan vanwege de griep. Randy, 
je zult inmiddels beter zijn, maar een 

grote boks van je maatjes van deze 
Politie Expeditie!
Volgende keer wat meer over het 
team van Hiking & Adventures die 
deze dag en de komende trainingen 
organiseren en ons begeleiden tijdens 
de tocht.
Meer info op 
www.hiking-adventures.nl

 Namens 
 de expeditie,
 Ab

O P R O E P  V A N U I T  D E  H A A G L A N D E N
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Papa, mag ik fikkie stoken? De 
achtjarige jongen kijkt zijn vader 
verwachtingsvol aan. Vol trots kijkt 
zijn vader hem aan: ‘tuurlijk jongen, 
je mag fikkie stoken en ook nog 
eens zoveel je wilt. Sterker nog, ik 
doe met je mee!

In de duinen van het terrein van de 
Amsterdamse waterleidingduinen in 
de buurt van Bentveld is het bushcraft 
weekend van Hiking & Adventures in 
volle gang. Bijna 3 dagen en 2 nachten 
ondergedompeld worden in de 
natuur onder de naam bushcraft. 
Maar wat is bushcraft? Is dat niet   
zoiets als survivalen, overleven? 
Nee. Iemand die wil overleven, wil 
zo snel mogelijk uit een situatie 
weg. Hij   gebruikt technieken om 
te overleven, of anders gezegd, om 
niet dood te gaan. Een bushcrafter 
gebruikt juist zijn kennis van de   na-
tuur en de vaardigheden die hij 
heeft om niet alleen te kunnen over-

leven in die natuur, maar ook om 
er volop van te kunnen genieten. 
“Not to survive, but to thrive” zoals 
de Engelsen dat zeggen. 

VUURMAKEN
Een van die vaardigheden is vuur 
maken. Niet met een aansteker of 
lucifer maar met een firesteel, een 
vuurslag of een vuurboog. Het bush-
craftweekend van afgelopen mei 
was een weekend voor ouder en 
kind. Wat is er nu mooier dan samen 
met je vader of moeder proberen 
een vlammetje te krijgen door een 
paar stukken hout - met een speciale 

techniek natuurlijk - tegen elkaar te 
wrijven. En als het dan lukt, dan zie je 
de pa en dochter of zoon en moeder 
glunderen. Het is gelukt!
De deelnemers, 25 personen waarvan 
12 kinderen meldden zich op vrijdag-
avond 10 mei bij het scoutingterrein 
‘Het Naaldenveld’ in Bentveld. 
Nadat de tentjes en tarps waren    op-
gehangen, werd er in grote pannen 
een lekkere soep gemaakt op hout-
vuur. En de kinderen en hun oudere 
begeleiders kregen een mes met de 
uitleg hoe dat mes op een veilige 
manier te gebruiken. 
Een mes is één van de belangrijkste 
gereedschappen van de bushcrafter.

De volgende ochtend was er een vroe-
ge vogelwandeling, onder leiding 
van een van de instructeurs. 
Welke vogels komen we tegen, hoe 

Bushcraft weekend Mei 2019 kan je ze herkennen aan geluid? Na 
het ontbijt (gebakken ei met spek in 
de pan boven het vuur!) aan de slag 
met vuur maken. Met behulp van de 
snijtechnieken die de deelnemers 
inmiddels hebben geleerd, weten 
ze een blok hout klein te krijgen. 
Zo klein dat er met behulp van een 
firesteel een levensvatbaar vuur van 
weten te maken. 
Moeilijker maar uitdagender is vuur 
maken met de aansteker van de  
middeleeuwen; de vuurslag. Sla met 
een stuk ijzer tegen een vuursteen 
en vang het vonkje op in een stukje 
verkoold katoen. Het mini gloeipuntje 
op het katoen kan vervolgens het 
begin zijn van een groot vuur. 
Nog een stapje verder is de vuurboog. 
Twee speciaal gesneden stukken 
hout worden op een bepaalde       
manier tegen elkaar gewreven met 
als gevolg dat er door de wrijving 
een kooltje ontstaat. Niet makkelijk, 
maar wat een voldoening als het lukt!

WORKSHOPS
De kinderen en hun begeleiders   
kregen in het weekend allerlei work-
shops: touw maken van natuurlijke 
vezels, koken op houtvuur en bepalen 
welke planten eetbaar zijn. 

Ook knooptechnieken werden aange-
leerd en met een van die technieken 
wisten de kinderen een prachtige 
armband te maken. Kwam dat even 
goed uit, in dat weekend was het 
ook moederdag! 
De volgende dag werd besteed aan 
oriëntatie en navigatie. Hoe werkt 
een kompas en hoe gebruik je dat 
nou eigenlijk? Toen de kinderen dat 
door hadden kregen ze de opdracht 
om aan de hand van coördinaten een 
route te lopen in het bos. 
En dat lukte iedereen. 

“Een belangrijk gereedschap
     van de Bushcrafter: het mes!”

BUSHCRAFT CERTIFICAAT

Als afsluiter kregen de kinderen de 
opdracht om een bepaalde plant of 
boom te zoeken  om daarna aan hun 
oudere begeleiders hierover iets te 
vertellen. Is de plant eetbaar? Kan je 
lekkere thee maken van de bladeren? 
Is het gezond? Hoe kan je van eikels 
meel maken om koekjes te bakken? 
De kinderen wisten het prima te 
vertellen en werden uiteindelijk             
beloond met een mooi certificaat: 
OFFICIEEL BUSHCRAFTER!

B U S H C R A F T  B E N T V E L D

Globetrotter
Buitensportvoeding

(H)Eerlijk gedroogd voedsel voor ieder 
  die zijn potje moet koken en net even 
    geen vers voedsel voorhanden heeft

www.globetrotter.nl
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14 april 2019
Eindelijk was het zover. De Toubkal 
trekking ging beginnen. Een aantal 
van onze groep had al een voor-   
verkenning gedaan en was eerder op 
zaterdag afgereisd naar Marrakech. 
Bij het meetingpoint op Schiphol 
werden wij door onze reisleider Rob 
voorzien van de laatste noodzakelijke 
materialen, zoals stijgijzers, wandel-
stokken etc. De vlucht verliep voor-
spoedig en net voor zonsondergang 
landde ons vliegtuig. Bij het uitstappen 
kwam de warmte ons al tegemoet. 
Dat beloofde veel goeds voor de   
komende dagen. 

Nadat we onze spullen hadden ver-
zameld en de douaneformaliteiten 
waren afgerond, stapten we met 
zijn allen in een minibusje dat ons 
door het chaotische verkeer van 
Marrakech naar ons hotel bracht. 
Ongelooflijk als je bedenkt dat je 
op slechts enkele uren vliegen in 
een compleet andere wereld terecht 
komt. Andere geuren, een hoop 
kabaal, oorverdovend toeteren en 
veel mensen op de been. Alles is   
anders dan thuis en zeker iets anders 
dan een dagje Egmond aan de Hoef. 
De rugzakken en overige materialen 
werden op een trekkar geladen en 
via een paar smalle steegjes kwamen 
wij in ons hotel Riad Assia aan. Wij 
werden verwelkomd door onze voor-
verkenners die al snel met sterke 
verhalen op de proppen kwamen. 

De kamers zagen er proper uit en 
nadat we de spullen weggelegd 
hadden, gingen we met zijn al-
len naar een  ander hotel voor een 

uitgebreid diner op het dakterras. 
Op straat was het een drukte van   
jewelste en hoe later het werd des te 
meer mensen kwamen er op de been 
waaronder veel straatverkopers. Na 
een behoorlijk lange tijd wachten, 
kwamen de schalen met gegrilde kip 
en typische Marokkaanse gerechten 
op tafel. Inmiddels waren we wel 
aan wat te happen toe en lieten het 
ons goed smaken. De vegetarische 
gerechten bleken een tafel verder 
op beland te zijn dus voor een van 
ons was het enigszins afzien. Na het 
diner zijn we nog met een aantal 
afgezakt naar het centrale plein waar 
je ogen en oren tekort kwam. 

TOUBKAL
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Wil je een aap op je schouder? No 
problem! Wel dokken natuurlijk. Veel 
kramen met heerlijke gerechten en 
vruchtensappen en dat alles voor 
een fractie van de Nederlandse prijs. 
Net voor middernacht kwamen we 
weer aan in ons hotel om te genieten 
van een welverdiende nachtrust.

15 april 2019
Verslag 1e dag Toubkal trekking 
Na een relaxed ontbijt vertrokken we 
uit het Riad Assia, een klein, gezellig 
hotel met vriendelijk personeel. Na 
een rit van anderhalf uur met het 
busje zijn we zo  rond 10.00 uur aan 
de wandel gegaan vanaf Asni. In Asni 
konden we onze overtollige bagage 
achterlaten bij pa Mohamed, tevens 
de sluitgids. Een perfecte dag om 
te beginnen met volop zon. In een 
dusdanig rustig tempo zodat de 
pak-ezels ons met gemak in konden 
halen. Via prachtige paden begon 
onze tocht in het Atlas gebergte. 
Rond half 2 kwamen we bij onze gite 
aan in Tahaliouine. Hier hebben een 
heerlijke, verlate lunch gebruikt.

16 april 2019 
In het vakantieoord Asni begon onze 
tweede dag van de Toubkalexpeditie 
na een memorabele nacht in de gite 
Tahaliouine. In een slaapzaal met 6 
Athlosers is in slaap vallen toch wel 
een dingetje, niet alleen het slaan van 
ijzeren deuren (door de harde wind), 
maar ook het onophoudelijke ge-

klets was niet bevorderlijk. Uiteinde-
lijk is het de meesten toch gelukt en 
stonden we om even over half acht 
klaar voor een steile afdaling naar 
de rivier. De tocht ging over smalle 
paadjes, tussen huisjes door en als 
laatste een steile klim naar een pas. 

Ook nu was het weer ons goed
gezind: een lekker zonnetje en 
behoorlijk veel wind zodat de 
temperatuur zeer aangenaam was. 
Het was een zeer indrukwekkend 
landschap met veel rotsen en prachtig 
gekleurd gesteente. Onderweg zijn 
we de lokale geitenhoeder met 100 
of meer geiten tegengekomen. We 
hebben onze weg vervolgd richting 
het dorp Tahaliouine. Ook nog een 
pitstop gemaakt waar we werden 
voorzien van eten en drinken.

Na ongeveer twee uren klauteren 
arriveren wij in ons overnachtings-
logement (gite) in Tizgul. Een schilder-
achtig bergdorp waar, zo leek het 
wel, de tijd eeuwen heeft stilgestaan. 
De plaatselijke bevolking was erg 
vriendelijk en we raakten al snel in 
gesprek. Communiceren ging moei-
zaam, maar met behulp van enkele 
woorden frans en wat gebarentaal 
kwamen we een heel eind. 
Enkelen van onze groep werden hun 
huisje binnengeroepen. De bewoners 
waren werkelijk straatarm, maar 
ontzettend vriendelijk en deelden 
hun brood en thee met ons. Jannie 
en Ada lieten hun handen door een 
gehandicapte dochter met henna        
tatoeëren. 

Daarna nog even snel voor het diner 
een boodschapje doen in het plaatse-

lijke dorpswinkeltje. Hier raakten we 
weer in gesprek en moesten we de 
wedstrijd Ajax-Juventus op de tele-
visie meekijken. Dat werd nog heel 
gezellig! Edwin gaf nog een rondje 
weg voor 22 man en dat kostte hem 
omgerekend 9,50 euro. Daarna hoog 
tijd om naar bed te gaan. Hopelijk 
slapen we deze nacht wat beter.

17 april 2019
In de vroege ochtend klaargemaakt 
voor weer een mooie tocht.

De nachten zijn hier heerlijk. Een 
aantal van ons had weer op het 
balkon onder de sterrenhemel 
geslapen. Af en toe wat wind, 
maar een heerlijke temperatuur.
Na het ontbijt was het om 8.30 uur 
buiten voor het pension verzamelen 
om te starten met de tocht. 

Ik keek nog wat om me heen. Het 
leek alsof de tijd hier al meer dan 200 
jaar stilstaat. Huizen opgebouwd van 
modder en houten palen, wegen van 
opgedroogde modder en kippen die 
over straat scharrelen. Een man op 
een ezeltje passeerde mij met een 
zware lading. Op de achtergrond 
hoorde ik mannen elkaar iets toe-
roepen en een muildier begon te 
balken. Ja, cultuur, ik ben in Marokko!  

We kregen het sein voor vertrek en 
de gids ging voorop. Er werd direct 
aan een beklimming begonnen. 
Tijdens een korte pauze onderweg 
zat ik op een steen en keek voor 

“Met een enkel woordje 
frans en wat gebarentaal 
kwamen we een heel eind”
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mij uit: wat een prachtig landschap! 
Rode rotsen met begroeiing, in de 
verte bergtoppen met sneeuw. Na 
de pauze liepen we verder de berg 
op. Het laatste gedeelte was erg 
steil en er waaide een behoorlijk  
harde wind. Aan de top gekomen  
zaten we inmiddels op circa 3000 
meter hoogte. 
Vervolgens ging de weg berg-          
afwaarts. We passeerden een beek 
waar we lekker met de voeten in het 
water zijn gaan zitten. Heerlijk!  

Daarna was het nog een uur lopen 
voordat we onze intrek konden      
nemen in het pension. Daar hebben 
we gebruik kunnen maken van een      
Haman. 
Wat was het weer een prachtige dag! 

18 april 2019
De dag begon vroeg: om 6.00 uur 
zaten we al aan het ontbijt en om 
6.30 uur waren we klaar voor vertrek.
We liepen in de dageraad met      

miezerregen en voor het eerst deze 
week gekleed in lange broeken en 
regenkleding. Er hing erg veel mist 
in de bergen waardoor het zicht
gedurende bijna de hele dag beperkt 
bleef.

Rond 13.30 uur kwamen wij aan op 
onze lunchplek in een leuk dorpje 
dat zich om een waterval bevind.  
Genietend van de zonnestralen die 
voor het eerst die dag door de mist 
braken, aten wij de heerlijkste pasta 
en verse groentemix. Die koolhydraten 

konden we goed gebruiken! Vanaf 
deze plek moesten wij namelijk nog 
1000 meter klimmen naar onze over-
nachtingsplek op zo’n 3100 meter 
hoogte. 

Na een trekkingsdag van bijna 12 
uur kwamen wij rond 17.00 uur aan 
op  de plaats  van overnachting. 
Die    bevond zich op een ontzettend 
mooie locatie aan de voet van de 
Toubkal. Uitgeput van de lange dag 
namen enkelen een lekkere douche, 
sliepen wat bij, of bespraken de dag 
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onder het genot van een lekker kopje 
Marokkaanse thee. 
We sliepen op een van de slaap-
kamers met 28 bedden naast en
boven elkaar…..

19 april 2019

Heel vroeg op: 5 uur! Op naar de top!

Heel zachtjes opgestaan, want de 
andere gasten sliepen nog. De       
lampjes al vast op ons hoofd en dan 
in het donker aankleden. Daarna 
even snel ontbeten en dan dik aan-
gekleed naar buiten. De klimijzers 
aangetrokken en onze eerste stap-
pen in de sneeuw gezet. Dat was een 
mooi gezicht. Een lange rij naar boven 
met al die lampjes op ons hoofd. 

En toen recht omhoog en dat was 
best zwaar. Steeds meer wind en 

steeds kouder werd het boven! We 
liepen over smalle paadjes, waar je 
op sommige stukken echt heel diep 
naar beneden keek. Best wel span-
nend, dus goed concentreren. Maar 
als je dan even stopte om te kijken 
waar je was, dan was het  ook adem-
benemend mooi! Na 2 uur waren we 
dan eindelijk op de top! Een geluks-
moment waar iedereen op zijn eigen 
manier van genoten heeft?

Door de kou konden we niet te lang 
blijven en gingen we weer terug naar 
beneden. En dat was ook wel een 
hele klus! Moe maar voldaan kwamen 
we weer terug bij de hut van het
vertrekpunt, waar we heerlijk            
geluncht hebben. 

Maar daarna nog ongeveer 3 uur    
lopen naar het hotel. Ikzelf (Eric) 
koos toch voor de makkelijke weg 
en ging op de ezel. Wat trouwens 

echt erg leuk was. Zo kon je heerlijk 
ontspannen van de omgeving genie-
ten! In het hotel aangekomen was er 
weer heerlijk eten en waren er prima 
bedden om lekker tot rust te komen.

20 april 2019
De trektocht zit erop. We hebben 
genoten van de wonderschone     
Marokkaanse bergen en vergezichten. 

Vandaag nog even wezen shoppen 
in Imlil en daarna met de bus naar 
Marrakech. Nog even het sprookje 
van 1001 nacht in. Genieten in de 
shouks van de vele winkeltjes waar 
kooplieden hun waar aanprijzen. En 
waar je flink moet afdingen op de 
vraagprijs. Het El-Fna plein met de 
vele kraampjes en artiesten. Of even 
naar de barbier voor een scheerbeurt, 
naar de hamman voor een wasbeurt 
of een heerlijk biertje op het terras.

M A R O K K O :  T O U B K A Lvervolg van pagina 21

VEDETTE INCOGNITO
vedette-incognito.cc

VEDETTE
fietsen als een

Wij zijn fietsers en wij produceren kleding voor fietsers.
Onze fietskleding heeft een unieke stijl gecombineerd met het hoogste gebruikscomfort.

Wij vinden het belangrijk dat fietskleding van zeer goede kwaliteit is. 
Net als de kleding die de profs dragen. 

Alleen hoef je geen prof te zijn om onze kleding te dragen.



Maak er
politiewerk van

Deze advertentie is uitsluitend bestemd voor medewerkers van de politie

BLIJF JIJ KALM IN 
LEVENSBEDREIGENDE
SITUATIES?

Specialiseer je tot persoonsbeveiliger
Altijd scherp zijn. Gevaar herkennen. Direct handelen zonder te twijfelen en
vertrouwen op je team. Het beschermen van diplomaten en leden van het
Koninklijk Huis vraagt om een feilloze intuïtie en een groot improvisatie-
vermogen. In een functie waarbij geen dag hetzelfde is. 
Denk jij altijd een stap vooruit? Specialiseer je tot persoonsbeveiliger.

Wil je je oriënteren? Bezoek dan de voorlichting op 12 augustus 2019.
Meld je aan of bekijk de vacatures op stapvooruit.nl


