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Dovrefjell zou Dovrefjell niet zijn zonder de muskusossen. Zo bijzonder om je omringd te 
weten door deze oerdieren. Ooit liep 'ie zij aan zij met de mammoet, maar die stierf  11.000 
jaar geleden uit. De muskusos niet en is sindsdien nauwelijks veranderd. 'Normale 
muskusossen-safari's' gaan vanuit de hotelkamer een dagje heen en weer - waarbij vele uren 
besteed worden om het plateau op en af  te komen. Wij blijven boven en kamperen in de 
sneeuw - daar waar ook de dieren zijn. Om muskusossen goed te fotograferen is het 
belangrijk om echt de tijd ge nemen, hun terrein te leren kennen en je erin thuis te voelen. 

Over Jolanda & Frank: 

Jolanda fotografeert (filmt & schrijft) freelance voor o.a. National 
Geographic en maakte diverse winterse fotoreportages. Zij zal je 
de kneepjes van het fotograferen in de kou bijbrengen. Uiteraard 
met name gericht op muskusossenfotografie maar daarnaast zal 

het winterse 
berglandschap in 
zijn diverse lichtschakeringen ook aan bod 
komen. 

Frank is officieel wildernisgids en een autoriteit 
op het gebied van winters Dovrefjell waar hij 
jarenlang langlauf- en sneeuwschoentochten 
organiseerde voor winterkampeerders-in-spé. 
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Accommodatie: 

Twee nachten (voor en na de tijd bij de 
muskusossen) overnachten we in een 
comfortabele blokhut van Camping Magalaupe. 
Daar verzorgt Jolanda de maaltijden. 

Vier nachten slaap je buiten in een tentje en 
maak je je eigen potje klaar op de brander. 

Aantal personen:  

6 (maximaal) 

Voor wie:  

Iedereen die van fotograferen onder ruige omstandigheden houdt, muskusossen wil zien en 
bereid is om daar geduld en energie in te steken. Voor zowel beginnende als meer ervaren 
fotografen. 

Fysieke conditie: 

Voor deze fotoreis is een goede conditie vereist: je bent voortdurend buiten, bovendien zullen 
we soms urenlang op sneeuwschoenen onderweg zijn om de muskusossen te vinden. Een 
bijzondere topconditie is niet vereist, een 
redelijk tot goede conditie helpt wel en is 
zeker aan te raden. Houd er rekening mee 
dat je tussen de 2 en de 4 uur loopt op een 
dag.  

Bij het gebied inlopen en later er weer uit (5- 
6 km) krijg je naast je eigen rugzak wellicht 
een slee met enige groepsbagage (te verdelen 
naar vermogen) - dat is natuurlijk best zwaar 
maar daarvoor trekken we dan ook die dag 
heel langzaam door het terrein. De ‘echte' 
fotodagen bij/naar de muskusossen loop je met je eigen rugzak die met fotospullen, extra 
isolatiekleding, thermos en knielmatje pakweg max 10 kg zal wegen. We weten natuurlijk 
nooit waar de muskusossen zitten - 1 á 2 uur lopen enkele reis om hen op te zoeken is 
mogelijk. Plus na afloop van het fotograferen weer retour naar het tentenkamp. 
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Qua nivo moet je denken aan de conditie van iemand die 15 km door de duinen of  over het 
strand wandelt met een rugzak van 10 kg op en dan na afloop niet beademd hoeft te worden 
of  een week niet meer aanspreekbaar is ;-)… Oftewel, iets waar een gezond mens zich met 
gemak op voor kan bereiden. 

Minimale camera-uitrusting: 

• hoog statief  

• digitale camera 

• telelens 

• een 'kniel-matje' 

Overige winteruitrusting: 

Paklijst wordt toegestuurd na aanmelding. Tent, brander, kookuitrusting, pulka (een 
bagageslee) en sneeuwschoenen krijg je van de organisatie. Zelf  heb je winterschoenen nodig, 
een winterslaapzak, een goede mat, een 60 liter rugzak waarin o.a. je fotouitrusting kan plus 
een donsjack en een thermosfles. 

Globaal programma: 

Zaterdag 17 februari 2018: Vlucht naar Oslo. Treinreis naar Oppdal. Taxishuttle naar 
Magalaupe Camping. Overnachting in campinghuisje. 

Zondag 18 februari 2018: Taxishuttle naar Grønbakken. Omhoog naar het plateau en kamp 
maken. 

Maandag 19 - woensdag 21 februari: Muskusossen zoeken, vinden en fotograferen. Mbv 
korte, gerichte groepsinstructies krijg je gerichte tips en informatie waarna je zelf  aan de gang 
kunt gaan. Onderwerpen die aan bod komen:  

• Muskusossen Gedrag & gewoontes.  

• Fotograferen in de winter Zorgen voor jezelf  & je apparatuur bij vorst, storm, 
sneeuwval. 

• Wildfotografie Technieken & 
trucs 

• Laaglichtfotografie 
Creatieve belichting, langzame 
sluitertijden, landschappen. 

Donderdag 22 februari: Kamp 
opbreken en terug naar 
Grønbakken. Taxishuttle naar 
Magalaupe Camping. 
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Overnachting in campinghuisje. 

Vrijdag 23 februari: Taxishuttle naar Oppdal. Treinreis naar Oslo. Vlucht naar Schiphol. 

Reissom:  € 1195,00 

Inclusief: Alle vervoer vanaf  Oppdal, accommodatie in het campinghuisje van Magalaupe 
Camping (2x) en in tenten (4x), alle maaltijden, snacks & niet-alcoholische dranken, gebruik 
van winterkampeermaterialen (sleetje, sneeuwschoenen, tent, kookspullen etc), fotografische 
instructie & begeleiding. 

Exclusief: vliegretour Oslo (zelf  boeken, retour Amsterdam-Oslo vanaf  circa € 340,-), 
treinreis Oslo-Oppdal (zelf  boeken, retour circa €110), persoonlijke winterkleding, 60 liter 
rugzak, camera-uitrusting, reis- en ongevallenverzekering. 

Info- & kennismakingsbijeenkomst: 

Zaterdag 9 december 2017: 14.00-16.30 uur in Akersloot. We maken alvast even kennis met 
elkaar en bespreken zowel het programma als de paklijst. 

Informatie & aanmelding: 

Voor nadere informatie of  vragen kun je contact opnemen met Jolanda Linschooten via 
Email: info@jolandalinschooten.nl , met Frank van Zwol via Email fvz@wilderness-effect.nl 
of  via telefoon: 0251316306.  

Aanmelden kan met het aanmeldingsformulier voor deze reis op www.JolandaLinschooten.nl 
onder 'activiteiten'.
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