
 

 

Reisverslag Noorwegen  
3 T/m 9 maart 2019. 
 
 
 

Dag 1: 4 maart 2019 
 
Rond een uur of acht hebben we 
genoten van een uitgebreid ontbijt in het 
hotel. De laatste mogelijkheid om even 
flink te stapelen en daar hebben we 
goed gebruik van gemaakt. 
 
Om 10.00 uur stond de taxi klaar om ons 
naar het startpunt te brengen. Daar 
aangekomen werden de 
sneeuwschoenen en de skistokken 
uitgedeeld. Haha, er was onenigheid 
onder de gidsen over welke schoen nu 
aan de linker- en welke er aan de 
rechtervoet hoort. Maar na een paar keer 
de sneeuwschoenen omgewisseld te 
hebben, waren we klaar om te gaan. 
Hoewel het net boven nul was en de 
dooi dus was ingezet, begonnen we de 
tocht in een dik pak sneeuw waardoor 
we snel moesten wennen aan het lopen 
onder deze omstandigheden. We 
begonnen met een paar fikse klimmetjes 
waardoor ik er al vrij snel achter kwam 
dat vier lagen kleding te veel is bij twee 
graden boven nul. Onze tocht verliep 
rustig en goed. We wisselden op een 
natuurlijke manier de koppositie af 

waardoor niet steeds dezelfde persoon 
keihard hoefde te werken.  
Omstreeks 12.30 uur hebben we de 
eerste een pitstop gehouden waarbij we 
gebruik konden maken van onze 
meegenomen proviand. Om ongeveer 
15.00 uur waren we bij ons eerste 
overnachtingsadres. Een klein groepje 
huisjes aan de rand van een bevroren en 
besneeuwd meer. Veel idyllischer dan dit 
kan het bijna niet worden.  
Nadat de slaapplekken waren verdeeld, 
hebben we een workshop vuur maken 
gevolgd en daarna nog een korte 
wandeling gemaakt door de natuur 
dichtbij de hutten. We hebben 
kennisgemaakt met het adventure-food 
en dat is iedereen goed bevallen. Ik 
hoop dat dit vrijdag nog steeds zo is. Ik 
heb buitengewoon genoten van de 
omgeving en de mooie wandeling op dag 
1. Dit belooft veel voor de rest van de 
week! 
 

 

Dag 2: 5 maart 2019 
 
Na een zeer hete avond en nacht in 
onze “saunahut”, voorzien van een mega 
grote gietijzeren houtkachel, werden wij 
rond 6.40 uur wakker en begonnen we 
met het opstoken van de kachel voor ons 
ontbijt en watervoorraad. De stemming 
zat er goed in en de plannen voor de dag 
werden gemaakt. Jard en Dennis 
hadden de kaart goed bestudeerd en 
zouden ons gaan “gidsen”.  
 
Om 10.00 uur vertrokken we naar 
Sveinsbu. Het was goed loopweer. 
Ongeveer -3 graden. Het sneeuwde al 
vanaf 6.30 uur. Er lag dus een mooie 
laag verse sneeuw. Zo konden wij een 
nieuw spoor uitzetten. De groep liep 
enthousiast de eerste kilometer. Direct 
daarna begon het al te stijgen en werden 
de been- en kuitspieren aangesproken. 
Een eerste stop hadden wij bij een oude 
vee schuur. Daar dronken wij 
gezamenlijk koffie en namen een 
powerbar. Wij werden gedag gezegd 
door een plaatselijke langlaufer. Na een 
babbeltje met hem vertrokken ook wij 
weer voor de verdere klim.  
De natuur was prachtig. De meest mooie 
sparren en dennen kwamen wij tegen. 
Waaronder ook een zeer oude gedraaide 
den. De wetenschap is er nog niet uit 
waarom dit gebeurt. De bomen waren 



 

 

prachtig berijpt. Zulke mooie winterse 
bomen ben ik nog nooit tegengekomen. 
In de middag brak de zon door. Vanaf de 
berg konden we wel een paar kilometer 
ver kijken. Het was schitterend.  
‘s middags heeft Maurice met de drone 
nog een paar mooie plaatjes geschoten. 
Op een open plaats met diverse 
glooiingen en wederom de geweldige 
besneeuwde bomen, genoten we van 
onze lunch. 
 
Na de lunch was het pittig. De berg die 
wij verder moesten beklimmen was  
behoorlijk stijl op sommige plaatsen. 
Maar de groep liep er in een gezamenlijk 
tempo goed tegenop. En ook hier weer 
geweldig mooie uitzichten.  
 
Sportiviteit was deze dag extra aanwezig 
in de vorm van een “sneeuwschoenen-
run”: 50 meter vol gas met rugzak 
hardlopen. Dit natuurlijk op een 
maagdelijk witte vlakte. Zef won de race 
en kreeg als beloning een mooi glas 
whiskey.  

 

Aangekomen bij de hut werd er direct 
actie ondernomen door Frans, Jard en 
Dennis om vuur te maken. De kachels 
brandden binnen 10 minuten. De hut kon 
dus “belachelijk” warm worden. Het was 
een mooie hut. Wij sliepen in de grote 
hut met negen man en in de kleinere hut 
met vier man. Na het gezamenlijke diner 
werd er vrolijk gediscussieerd over 
allerlei maatschappelijke onderwerpen. 
De stemming zat er lekker in. Iedereen 
was gezellig met elkaar de dag aan het 
doornemen. Ook werd het fotomoment 
besproken. De mooiste Hiking en 
Adventure foto van 2019 !  
Kortom een geslaagde dag. Mooi 
loopweer en prachtige uitzichten en 
wonderschone bomen. 

 
Dag 3: 6 maart 2019 
 
Na een rustige nacht in de Sveinsbu-
hutten hebben we ’s ochtends rustig 
ontbeten en genoten van de mooie zon. 
Er zijn verschillende mooie plaatjes 
geschoten. Rond een uur of 10 stonden 
we allemaal op sneeuwschoenen klaar 
voor de dagtocht. We begonnen met een 
afdaling. Tijdens het afdalen werd er 
genoten van het weer en er heerste een 
vrolijke en ontspannen sfeer. De twee 
jonge honden van de groep maakten 
zelfs een extra ommetje.  

Eenmaal afgedaald, was er een korte 
pauze voordat we het meer gingen 
oversteken. Eerst werd het meer nog 
gecontroleerd of het ijs wel sterk genoeg 
was. Het was het een schitterde tocht. 
Met de bergtop al in zicht, die 
beklommen zou worden. Aan de andere 
kant van het meer werd de lunch 
gebruikt om wat energie op te doen voor 
het bushwacken.  
 
Het idee van bushwacken is dat je dwars 
door het bos de berg op loopt. Stoppen 
en discussiëren over de route was geen 
optie. Volgens Maurice moesten we 
gewoon rechtdoor omhoog. Gelukkig viel 
hij goed op in zijn oranje jas. Na een 
leuke klim kwamen we allemaal veilig en 
voldaan op de top. Helaas was het te 
bewolkt voor mooie vergezichten. Maar 
toen... toen kwam de afdaling.  
 
Een afdaling vol met kleine en grote 
glijbanen. Iedereen deed de afdaling op 
zijn eigen manier en eigen tempo. 
Hierdoor konden we allemaal genieten 
van  de sneeuwpret. Eenmaal aan de 
voet van de berg begon het stevig te 
sneeuwen en staken we snel weer het 
meer over. Aan de overkant van het 
meer begon een stevige klim waar we in 
de ochtend zo genoten hadden van de 
afdaling.  
 



 

 

Door de sneeuw waren de sporen van 
de ochtend zo goed als verdwenen.  
Bij de Sweinsbu-hutten aangekomen 
nam een groot deel van de mannen een 
frisse duik in de sneeuw. Eenmaal 
opgefrist hadden we een gezellige 
middag en avond in de hut.  
 
 

Dag 4: Donderdag 7 maart  
 
Vandaag van Sveinsbu naar Pråmvika. 
Eerst naar beneden dan na de pauze 
een oriëntatie stukje en tot slot omhoog 
aldus de briefing. Voor de verandering 
geen Jard en Bennie als kopmannen 
maar Zef en Martin. We gingen na een 
paar aarzelingen toch rustig op weg. Het 
ging voor het gevoel in grote ss-en. Niet 
naar beneden maar omhoog. Toch ging 
de groep in de goede richting want na 
een hele tijd sneeuwstampen, kwamen 
we op het veld waar Martin een 
snowface maakte met de sprint. Wij 
sloegen de sprint over en gingen verder 
richting lunch. Gelukkig ging het nu ook 
af en toe naar beneden.  
Tijdens onze zakjeslunch legt Maurice uit 
dat we naar een brug moesten lopen. 
Hoe?  Gewoon op je kompas en kaart 
kijken welke richting en gaan.  
 
Joost en de spicegirls inclusief Frans 
vormden een groep van de drie groepen. 

Eigenlijk was het niet zo moeilijk, een 
vast punt pakken er heen lopen en weer 
op nieuw 69 graden (koers die we 
moesten lopen) uitzetten. Het pad ging 
weer omhoog en via superglijbanen naar 
beneden. Tip voor een sneeuwdouche: 
tegen een boom stoppen.  
We hadden het goed gedaan. De brug 
maar vier meter links van ons. De 
andere twee groepen mannen iets 
verder er vandaan. Na praktische tips 
van Maurice weer op weg. Een 
heeeeeeel lang sterk vals plat omhoog. 
De jonge honden hebben flink gestampt 
en ik ben als een diesel omhoog gelopen 
al genietend van de besneeuwde bomen 
en de stilte.  En ja hoor daar is ze dan de 
Pråmvikahut. Super de luxe voor elk een 
bed en een gezellige zithoek met, 
speciaal voor Frans, een mooie grote 
houtkachel. Weer een heerlijke dag 
achter de rug. 
 

 
Dag 5: Vrijdag 8 maart 
 
Vandaag de laatste etappe, nog een 
paar km buffelen We vertrokken rond 9 
uur uit de Pråmvika hut. En gelukkig ging 
het pad eerst lekker omhoog, goed om 
de spieren op te warmen. Jard en 
Dennis hadden er gelijk de pas flink in. 
De afgelopen dagen was er ruim 30 cm 
poedersneeuw van zeer goede losse 

kwaliteit gevallen zodat het flink stampen 
werd om een goede boulevard voor de 
overige teamleden aan te leggen, maar 
dat lukte onze kopmannen prima. 
Tussendoor af en toe een korte pauze, 
een paar actiefoto’s maken en langzaam 
weer terug naar de bewoonde wereld.  
Maurice had nog even een leuke 
wedstrijd bedacht. De afgelopen dagen 
was ons de kunst van het bushcraft 
vuurmaken in de wildernis door hem 
bijgebracht en dat moest nu in praktijk 
gebracht worden.  
 

 
 
Twee teams streden om de hoofdprijs 
een afdruk van een luchtfoto die Maurice 
een paar dagen daarvoor had gemaakt 
met z’n drone.  De teamleden 
verzamelden in korte tijd brandstof en 
poogden een vuur te maken. Nadat de 
vlammetjes aanvankelijk enkele keren 
waren gedoofd won team Frans, na 45 
minuten in de sneeuw geploeterd te 
hebben, de wedstrijd. De foto komt per 
post. Team Jard krijgt de troostprijs, het 
jpg bestand om zelf een afdruk te 
maken.  Daarna nog een half uurtje in de 
richting van de auto van Maurice.  



 

 

Het is vreemd om de geluiden van het dagelijkse verkeer weer te horen. Wat hebben we genoten van de prachtige natuur en vooral de 
stilte in dit gebied. Ik ben op pad geweest met een fijne groep mensen die ik deze week beter heb leren kennen. Ik heb genoten van 
ieders mooie verhalen. Ik heb met veel respect in dit mooie natuurgebied gewandeld. Koen en Maurice bedankt voor het ‘gidsen’ van 
deze mooie tocht op snowshoes.  En alle deelnemers, Eva, Nicole, Alie, Dennis, Jard, Ad, Zef, Jan Frans, Martin, bedankt dat jullie mee 
waren. Hopelijk tot een andere keer.  
 
Gr. Joost 
 

 
 

 


