
Trainen voor de Fjällräven Classic 2019 
 
Op 6 augustus dit jaar vertrekt er een politie expeditie naar 

Zweeds Lapland om de Fjällräven Classic te lopen. Een hiking 

tocht van 110 kilometer die we in vijf dagen afleggen.  

Bijna 40 collega’s uit het hele land lopen de tocht mee, 

waaronder zeven collega’s van de eenheid Den Haag met 

PTSS, Burn-out of depressie. Voor hen is er niet alleen de 

begeleiding van het team van Hiking & Adventures, maar ook 

van Veilig en Gezond Werken van de eenheid Den Haag. Het 

‘Haagse’ team bestaat uit elf leden, waaronder ondergetekende. 

Tijdens de Classic ben je op jezelf en het team aangewezen. We 

dragen een rugzak met minimaal 15 kilo aan materiaal. We 

slapen in tentjes in de natuur, eten gevriesdroogd eten, drinken 

uit de beek en als je daar behoefte aan hebt, wassen doe je in 

dezelfde beek! We lopen 200 kilometer boven de Poolcirkel en 

ook bomen en/of struiken zijn na de eerste dag historie. Wat 

voor weer? De slaapzak is berekend op een comfort 

temperatuur van -5, maar het kan ook 15 graden zijn! 

 

Trainingen 
In maart zijn we als team met de eerste training begonnen, een 

walk in the park in Apeldoorn, 16 kilometer, maar echt afzien! 

Een eye opener dat je voor de Classic gewoon erg hard moet 

trainen, niet alleen op het lopen, maar ook op het lopen met een 

zware rugzak. Ik neem jullie mee op onze training van 25 en 26 

mei met als startpunt Rhenen op de Utrechtse Heuvelrug. Onze 

laatste training was begin mei rondom de Loosdrechtse Plassen, 

een pittige wandeltocht van 28 kilometer met voor het eerst de 

rugzak gevuld zoals deze in Zweden is gevuld! 

In Rhenen waren niet alleen de Classic lopers aanwezig, maar 

ook lopers die binnenkort naar IJsland gaan en zelfs een aantal 

mountainbikers die een tocht door Roemenië gaan rijden. 

Allemaal georganiseerd door Hiking & Adventures. 

 

Grenzen verleggen 

Doel van deze training, twee dagen achter elkaar lopen en 

overnachten in de tent die je in Zweden bij je hebt. Nog nooit in 

mijn leven heb ik twee dagen achter elkaar gewandeld, ja met 

mijn twee chihuahua’s!! De inzet was de eerste dag 25 

kilometer en de tweede dag 20 kilometer. Als ik dat doe met 

die twee viervoeters komt echt de rook van hun poten af! Ik, 

het team en alle lopers hebben ervaren dat na 45 kilometer echt 

de rook van je voeten komt! 

 

Heuvelachtig 

Op zaterdag was de start om 09:30 uur na een briefing door het 

team van Hiking & Adventures. Al na korte tijd bleek dat er 

ook echt geprobeerd werd om Zweden na te bootsen, met name 

het heuvelachtige, ‘bergachtige’ gedeelte! Geprobeerd werd om 

een route te lopen die enigszins in de buurt kwam van een 

stukje van de route van de Classic.  

 

  
 

Het lijkt niet zo veel voor te stellen, maar omhoog is altijd 

pittig, maar zeker met die kilo’s. En, dit was niet de enige hoor, 

Nederland heeft echt heuvels. 



25 kilometer lopen door het Nationaal Park de Utrechtse 

Heuvelrug door het Prattenburgsche Bosch, over de Amerongse 

berg en eindigen op camping Molecaten in Leersum. 

 

Overnachten 

 

 
 

Helemaal verrot na 25 kilometer, maar eerst je materiaal 

verzorgen en de tent opzetten. Voor velen de eerste maal 

opzetten, voor een enkeling, zoals ik, de allereerste maal in een 

tent! Een nacht die je normaal alleen in films ziet! Thuis slapen 

we wel weer! Gaaf om te zien dat er zo’n dertig tentjes 

stonden! 

 

Het diner bestond uit een pasta buffet en na afloop van het 

diner gaf Hiking & Adventures een presentatie over de tochten 

die zij organiseren, onder andere in Nepal en Marokko.  

 

 

Tweede dag, zwaar 
Omstreeks 06:00 uur opgestaan. Je hoort echt oerwoudgeluiden 

op zo’n camping. Je mag je er zelf een voorstelling van maken! 

Rugzak weer inpakken, tent opruimen en 07:30 uur ontbijt, 

lunchpakket maken en sharp, om 09:00 uur, van start voor de 

tweede dag. 20 kilometer in het verschiet.  

Al na korte tijd een lekker pittig heuveltje. Ondanks dat ik 

redelijk fris en fit ben opgestaan toch vet zwaar. Dan merk je 

toch dat er al dik 25 kilometer onder je schoenzolen hangen. 

 

Nederrijn 
Na enige tijd zijn we met de pont de Nederrijn overgestoken en 

hebben koers gezet terug richting Rhenen. Dan komt er toch 

een punt, na in totaal 38 kilometer in twee dagen, dat er pijntjes 

gaan optreden. Een enkeling heeft toch een blaar, ondanks een 

goede voorbereiding en materiaal en sommigen vragen zich af, 

doen mijn voeten het nog?? 

 

Na 20 kilometer op de tweede dag, 45 kilometer in totaal in 

twee dagen, terug op de plek waar het allemaal begon. De 

laatste twee kilometer was echt nog even pittig klimmen. 

Afsluiten met een drankje en dan terug naar huis! Kapot, pijn, 

moe, maar zo voldaan en trots! 

 

Het zijn maar twee dagen en geen vijf, maar deze prestatie 

geeft mij en het team ongelooflijk veel vertrouwen richting de 

Fjällräven Classic. 

 

Ab van der Veen 


