
 

 

Trainen voor Fjällräven april 2019 
 

Tijdens de laatste training was de boodschap van Hans Robijn 

van de Stichting Hiking & Adventures om bij de volgende training 

in volledig tenue te komen. Dus, in de organisatie kleding en met 

volledig gepakte rugzak! Doel van de training was de grens van 

een 20 kilometer wandeling te doorbreken. En, we zouden  

verrast worden door vier gastlopers met in totaal 16 benen! 

 

Loosdrechtse Plassen 

Er werd verzameld in Loosdrecht, dus een wandeling door de 

schitterende omgeving rondom de Loosdrechtse Plassen lag in het 

verschiet. De zon stond hoog aan de hemel en niets stond dus een 

heerlijke “walk in the park” in de weg! Rugzak niet alleen gevuld 

met alle kleding en attributen benodigd voor Zweden, maar ook 

een lunchpakketje en koffie waren ingepakt.  

 

 

 

 

Gastlopers 

Het team werd niet alleen verrast door de aanwezigheid van de 

korpschef Paul van Musscher en sectorhoofd Mariëtte Kobus, maar 

ook door Brani Biacanic en Goofy, de hulphond van Brani. Brani 

heeft in 2018 samen met Goofy de Fjällräven Classic gelopen en 

was gevraagd om wat ervaringen met ons te delen. Ik heb er maar 

één onthouden. Als je over die keien loopt daar hoog in Lapland lijkt 

die rugzak op een gegeven moment wel 100 kilo te wegen! Hé 

vriend, bedankt voor deze opsteker en wel thuis! In alle eerlijkheid, 

Brani heeft samen met Goofy een super prestatie geleverd door 

deze tocht samen te lopen en de finish te behalen. De eenheid  

faciliteert een groot deel van de reis, maar Paul en Mariëtte wilden 

ons ook graag in persoon een hart onder de riem steken en ons 

heel veel succes wensen met de voorbereiding en de tocht zelf!  

 

Zinderend asfalt en zoemende muggen 

Niets was minder waar dan een walk in the park.  

De 20 kilometer grens werden 28 kilometers over zinderend  

asfalt en zelfs het muskietennet kon al gebruikt worden omdat 

we een aantal kilometers lang in grote muggenzwermen liepen. 

Het is dat we gewoon auto’s tegen kwamen anders waanden we 

ons al in Lapland! Loosdrecht, Breukelen en Nieuwersluis  

werden aan onze schoenzolen gehangen en na 28 kilometer, 

gelukkig, weer op het vertrekpunt. 

 

 

 

 



 

 

Voldaan gesloopt 

Niet gelijk voldaan, wel compleet gesloopt! Het was een zware dag 

waarbij de grenzen weer werden verlegd. De volgende training bestaat 

uit twee dagen met in totaal zo’n 45 kilometer wandelen, waarbij we ook 

voor het eerst een nacht gaan overnachten in onze tentjes. 

 

Voordat we vandaag huiswaarts gingen heeft Hans Robijn nog een 

inspectie gedaan van ons materiaal. Je materiaal is zeer belangrijk 

omdat je daar erg van afhankelijk bent. Je wilt ooit misschien wel een 

keer met een helikopter mee, maar niet tijdens de Fjällräven Classic 

omdat je onderkoeld bent geraakt doordat je de verkeerde regenkle-

ding had!  

 

Uit de auto stappen thuis na een uurtje rijden bleek fysiek bijna  

onmogelijk door pijn op nieuw ontdekte plaatsen, maar een warm bad 

deed wonderen. 

 

Grootheidswaanzin 

Er zijn altijd mensen die worden bevangen door de hitte, ze worden  

gestoken door muggen of dat ze zo gesloopt zijn dat ze grootheidswaanzin 

ontwikkelen.  

 

“Hallo lieve schat, we gaan binnenkort verhuizen…………… 

                        Tis maar dat je het weet” 

   

 

 
 

 

 

 

         


