Ski-Foto-Trekking door de

Poolnacht
10-daagse actieve reis door de arctische winter
16 - 25 januari 2020

Wanneer reis je ooit op ski's over een sneeuwtapijt dat net zo fonkelt als de
sterrenhemel boven je? De poolnacht is een bijzondere tijd van verstilling, van een
duisternis die toch ook behoorlijk licht blijkt en van lichtnuances die je anders nooit
ziet. Vrijwel niemand trekt in deze magische tijd door de bergen - wie het niet kent
schrikt het af of het ontbreekt de meesten simpelweg aan ervaring. Jolanda
Linschooten deelt haar ervaringen graag met je en biedt je hiermee een
grensverleggende beleving.
Nabij Tromsø ligt een mooie bergketen met toegankelijke dalen, mooie toppen en
beschutte bossen langs de randen. We begeven ons op ski's door dit gebied, soms
vanuit een staand kamp met lichte rugzak, dan weer met alle bagage in slee en rugzak
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verder trekkend naar een volgend kamp. Je leert de fijne kneepjes van de
nachtfotografie terwijl je je leert handhaven onder arctische omstandigheden - waarbij
de sleutel is: steeds comfortabel blijven. Want alleen dan raak je verbonden met de
natuur die je vast wilt leggen op je sensor. En alleen zo doe je recht aan de schoonheid
van het winterse landschap.

Ervaring & conditie
Deze reis is bedoeld voor mensen die graag in de sneeuw 'spelen' en die hun skills op
gebied van (nacht-)fotografie én wintertrekking willen uitbreiden. Enige ervaring in het
(tour)langlaufen is vereist. Voor het winterkamperen hoef je geen ervaring te hebben.
Je conditie moet zeer goed zijn (ter indicatie: thuis moet je de laatste 3 weken voor
de tocht gedurende 5 opeenvolgende dagen dagelijks 1 uur kunnen hardlopen en/of 2
uur kunnen fietsen en/of 3 uur kunnen wandelen met een rugzak van 10 kilo).
Tijdens de tocht ski je met een rugzak van pakweg 10 kilo, daarnaast trek je een slee
van zo'n 30 kilo voort. Als de sneeuwomstandigheden makkelijk zijn, valt dat gewicht
(als je niet stijgt) enorm mee, want dan glijdt de slee 'vanzelf' achter je aan. Maar in de
wildernis kun je beter van de slechtste omstandigheden uitgaan (brokkelige, ruwe
sneeuw als schuurpapier), zodat je altijd voorbereid bent.
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We zullen dagelijks gemiddeld zo'n 6 uren onderweg zijn (exclusief (foto)pauzes). Er
zullen ook dagen zonder slee zijn (alleen met rugzak), wanneer we ons kamp niet
verplaatsen.
Het skiën met rugzak en slee, het fotograferen bij duisternis en kou, het winterleven
op kamp, het hout verzamelen en het sneeuw smelten: het kost ladingen energie en
daarvoor is die goede conditie echt een vereiste. Door deskundige begeleiding leer je
efficiënt met je energie om te gaan en leer je alles veilig te doen - je zult merken dat
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het mogelijk is om onder ogenschijnlijk extreme omstandigheden toch comfortabel te
blijven! Zonder dat, kun je niet optimaal fotograferen & genieten - en met name dat
laatste is toch waarom we buiten zijn…
Voor de fotografie zijn geen speciale vereisten gesteld, anders dan de basale kennis
van sluitertijd, diafragma en isowaarden én handigheid met de eigen camera. Vanwege de kleine groepsgrootte kan ieder op eigen niveau werken.

Hoe & wat
Deze reis is bedoeld als kennismaking met en 'onderdompeling' in de poolnacht - de
tijd waarin de zon nauwelijks boven de horizon verschijnt en waarin - naast uren
duisternis - die unieke arctische lichtsfeer overheerst. Reizen door de poolnacht
betekent omgaan met schakeringen van licht - en het gebrek eraan: urenlange rode en
daarna 'blauwe' schemering, noorderlicht, maanlicht en sterrenlicht - maar ook maken
we de terugkeer van de zon (die heel even boven de horizon komt) mee.
Naast de ins en outs van nachtfotografie, leer je hoe je jezelf en je materiaal bij
vrieskou aan de praat houdt, hoe je een winterkamp maakt (tent/iglo/sneeuwhol/
quinze), hoe je navigeert en veilige routekeuzes maakt.
In de lichtste schemeruren (grofweg tussen 10 uur 's ochtends en 14 uur 's middags)
verplaatsen we ons - op ski's - waarbij ieder zowel een rugzak draagt van pakweg 10
kilo als ook een sleetje trekt van circa 30 kilo. Een enkele keer maken we gebruik van
een onbemand hutje, maar verder slapen we gezamenlijk in 1 grote teepee-tent met
houtkacheltje. Dat wil niet zeggen dat het voortdurend warm is binnen: omdat we ons
hout zelf moeten zoeken, is de opwarmtijd beperkt. 'Normaliter' is er helemaal geen
houtkachel en red je het met de juiste donskleding en schoenen ook prima. Zie die
houtkachel maar gewoon als een extra boost!
Vanuit ons kamp (waar we meestal 2 nachtjes blijven) kunnen we dan korte of
langere excursies door het terrein maken met alleen de rugzak.
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Over Jolanda Linschooten
Jolanda is allround avonturier in hart en ziel. Bovendien is zij fotograaf, filmmaker,
multimediapresentator en auteur. Zij maakte reportages voor National Geographic
Magazine, -Adventure en -Traveler. Van haar hand verschenen 4 bergwandelgidsen,
een kanogids, 3 literaire reisboeken en 2 fotoboeken. Als ultraloopster stond zij op
diverse internationale podia. Ook won zij onderscheidingen voor haar werk zoals de
nominatie voor het beste reisboek, het beste journalistieke verhaal en een podiumplek
bij een internationaal multimediafestival.
Haar passie voor het winterse hoge noorden uitte zich in expedities als die over de
Groenlandse ijskap, door arctisch Canada en in talloze reizen door het winterse
Noorwegen en Zweden, zoals haar solo-skitour tijdens de poolnacht van Tromsø naar
Alta.
Jolanda heeft ruime ervaring in de winterse bergen en volgde diverse cursussen op
gebied van veiligheid zoals alpiene technieken, lawinekennis en wildernis-EHBO.
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Accommodatie
Bij aankomst overnacht je in een eenvoudig huisje in Tromsø. Daarna volgen 7
nachten in het terrein (teepee-tent met houtkacheltje / onbemand hutje / eventueel
zelfgebouwd sneeuw-onderkomen) en tenslotte nog een nacht in het huisje in Tromsø.

Aantal personen
Maximaal 4
(minimaal 3)

Inclusief het volgende materiaal
-Stokken, ski’s, stijgvellen, tourlanglauf-/telemarkskischoenen. (Eventueel eigen sets
zijn in overleg mee te nemen - dan wordt dat in mindering vd totaalprijs gebracht.)
-Fjellpulken slee met harnas en trekstangen
-grote Helsport Teepeetent met houtkachel
-gebruik van pannen, branders en brandstof
-alle proviand
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Fotografiespullen
-middelhoog statief (minimaal 1,20 m stahoogte)
-digitale camera (mirrorless systeemcamera /spiegelreflex / compact) met
groothoekobjectief (tot maximaal 35 mm bij fullframe of tot maximaal 23 mm bij
APS-C camera's met cropfactor).
-voldoende reserveaccu’s en eventueel een USB-oplader
De rest is extra en niet noodzakelijk - een uitgebreide paklijst volgt na aanmelding.

Zelf verder nog meenemen
In je (65L) rugzak draag je je persoonlijke dag-uitrusting mee zoals donskleding (jas
& broek), een thermosfles, je lunch, je statief en je cameraspullen. Deze rugzak zal
ongeveer 10 kilo wegen. (Donsjack en donsbroek kun je eventueel bij Jolanda huren
(€50) of elders.)
In de slee heb je een wintermat en een donzen winterslaapzak (de slaapzak is
eventueel te huur bij Jolanda (€50) of elders). Verder zit je proviand in de slee, je
overige kleding en persoonlijke benodigdheden, als ook groepsbagage (pannen/
branders/onderdelen van tent/houtkachel/EHBO etc). De slee zal ongeveer 30 kilo
wegen.
Na aanmelding krijg je een gedetailleerde paklijst, voorzien van tips over welk
materiaal je nodig hebt en hoe je eea zo licht mogelijk kunt houden.
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Globaal programma
do 16 januari 2020 Heenvlucht Amsterdam-Tromsø, transport naar ons huisje in
Tromsø.
vr 17 januari Materiaal passen/verdelen en korte inloop terrein in. 1e buitennacht.
za 18 - do 23 januari Ski-Trektocht
vr 24 januari We gaan rustig het gebied uit. Transport naar het huisje in Tromsø.
za 25 januari Transport naar luchthaven. Terugvlucht Tromsø-Amsterdam.
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Reissom: €2395,00
Inclusief: Alle vervoer ter plaatse, accommodatie (2x huisje, 2x berghut, 5x teepee
met houtkachel), alle maaltijden, alle snacks & niet-alcoholische dranken.
Tevens inclusief gebruik van materiaal als: tent, branders, pannen, sneeuwscheppen,
ski's, stijgvellen, stokken, sleetjes en leren tourlanglauf/telemark-skischoenen.
Exclusief: Vliegretour Tromsø (circa €200-€300 met KLM/Widerøe als je er tijdig
bij bent, svp de vluchtschema's uit de extra toegezonden vliegreis-informatie
aanhouden, een latere heenvlucht plannen dan de genoemde is GEEN OPTIE);
donskleding (jas en broek, eventueel te huur voor €50 via Jolanda of elders), 65 liter
rugzak (NIET kleiner), winterslaapzak (eventueel te huur voor €50 via Jolanda of
elders), cameraspullen, statief, reis- en ongevallenverzekering.

Info- & kennismakingsbijeenkomst
Za 23 nov 2019, 15 tot uiterlijk 19.30 uur als je een hapje mee-eet na afloop.
Kennismaking, programma, route en paklijst staan op de agenda. Plus al je verdere
vragen.

Aanmelding
Via het formulier op de website www.jolandalinschooten.nl bij de betreffende
activiteit.
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