
GROENLAND FOTO EXPEDITIE 
16-daagse fototrektocht door de arctische wildernis van zuidwest Groenland 

19 augustus - 3 september 2020 

Groenland spreekt tot de verbeelding: levende Inuitcultuur, Vikinghistorie, ijskap, 
gletsjertongen die zich in zee storten, ruige bergen en arctisch licht. Geen wegen als 
infrastruktuur. Een landschap dat dwingt tot respect. Tot het her-rangschikken van onze 
referentiekaders. Het is natuur waar je stil van wordt - daarmee verbonden raken, gaat niet 
zomaar. Dat kost tijd. En inspanning. Dat betekent zware rugzakken en lopen door 
ongebaand terrein. Wat je ervoor terugkrijgt, is wat-je-er-zelf-in-stopt in het kwadraat. 
Althans, zo ervaar ik het altijd. En dat is ook waarom ik deze reis voor een kleine groep 
(maximaal 4 deelnemers) wil organiseren: om je deelgenoot te maken van wat ik 'de 
diermodus' ben gaan noemen. Dat voortgaan zonder dat je 'kop' vooruit of  achteruit ratelt. 
Met gespitste oren en opgeheven snuit. Je camera als derde oog. Want ik ben ervan overtuigt 
dat fotograferen een extra dimensie oplevert als je bereid bent om verbinding met de natuur 
aan te gaan. 
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Reisplan  
Deze reis bestaat uit twee zware trektochten: van 5 en van 7 dagen; in die zin is het een 
expeditie. Daartussen zit een rustdag in een eenvoudig hotel in een klein dorp. En helemaal 
aan het eind is nog een vrije dag ingepland in een Groenlands stadje, waar we in een luxe 
hotel overnachten. 
	 We kamperen onderweg uiteraard wild - op prachtplekken waar we ook veel tijd 
zullen nemen om (bij noorderlicht of  ander mooi licht) rond te scharrelen. Een wezenlijk 
onderdeel van 'de diermodus' is namelijk het 'bivakscharrelen': rond kamp slenteren, vuur 
maken, fotomomenten zoeken en naar naamloze uitzichtpunten lopen met alleen je camera.  
	 Het karakter van deze reis ligt op natuurbeleving - je thuis leren voelen in ruig terrein. 
In die zin is dit geen strikte fotografiecursus. Er zal voldoende ruimte zijn om op eigen houtje 
te fotograferen. Naar behoefte voegen we daar korte, gerichte foto-oefeningen aan toe om 
bepaalde technieken te oefenen / uit te proberen. En wees gerust: ik heb meer dan genoeg 
ideeën voor leuke fotoshoots op unieke plekken onderweg! 
	 We zullen dagelijks zo'n 4 tot 6 uren lopen. Als we 's nachts actief  zijn, staan we de 
volgende ochtend wat later op.  
	 De route is zodanig ingedeeld, dat er (meestal) geen enorme dagafstanden afgelegd 
hoeven te worden. Maar vergis je niet: dit is fysiek slopend terrein. Je loopt met een zware 
rugzak - denk aan 17-20 kg. Vrijwel nooit over paden. Vaak is er redelijk begaanbare toendra 
(mossen, platte stenen), dat wel. Maar geregeld zijn er ook - korte - echt lastige stukken met 
grote steenblokken en jungle-achtig-dichte wilgenbegroeiing, soms ook steile hellingen. Er zijn 
dagelijks hoogtemeters te overwinnen (maar niet schrikwekkend veel, circa 300-400 m). 

woensdag 19 augustus 2020	 	 aankomst op luchthaven west-Groenland 
donderdag 3 september 2020		 vertrek vanaf  luchthaven west-Groenland 

NB. 1. Concrete reisdetails (plaatsen en tochtroute) laat ik je graag zien bij onze informatie/
kennismakingsbijeenkomst in Akersloot (zie verderop). 
NB. 2. Houd er rekening mee dat je voor de heenreis idealiter al 1 dag eerder vertrekt (naar 

Kopenhagen), zodat je er zeker van bent 
dat je de volgende dag je vlucht naar 
Groenland niet mist. De terugreis kost je 
hoe dan ook 1 dag langer, aangezien je 
pas rond middernacht in Kopenhagen 
aan zult komen. 
(Vliegreis informatie stuur ik je toe na 
aanmelding.) 

!2



 

Highlights  
• immense gletsjertongen 
• (grote kans op) noorderlicht 
• Vikingruïnes 
• kans op ontmoetingen met poolvossen en poolhazen en heel misschien zwemt er een 

orca langs 
• ruige, onbewoonde natuur 
• koffievuurtjes 
• creatieve fotomomenten 
• Groenlandse cultuur in dorp en stadje 
• helikoptervlucht 
• bootovertocht 
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Voor wie 
In conditioneel opzicht 
Gezien de zware rugzak (17-20 kg) en het ongebaande terrein, plus het feit dat je twee 
trektochten maakt (5 en 7 dagen), moet je echt heel fit zijn én voldoende* 
bergwandelervaring hebben. Met 'heel fit' bedoel ik dat je sterke benen en enkels hebt, 
die over steenblokken kunnen balanceren met een zware rugzak. (Niet dat we dit 
dagelijks doen, maar als het voorkomt, moet het geen probleem vormen.) Verder dien 
je makkelijk loopdagen van 6 uren te kunnen maken. Ook moet je geen hoogtevrees 
hebben. 
Leeftijd speelt geen enkele rol. Het gaat er ook niet om dat je een 'Olympische-Spelen-
Atleet' moet zijn. Dit wordt geen selectie voor een 'ultralooprace'. Maar als het 
landschap een 'maatje' te groot voor je is, dan staat dat je veiligheid en het genieten in 
de weg. 

*Wat voldoende is, beoordeel ik graag zelf  op grond van je eerdere 
(bergwandel)ervaringen (via vragen op het aanmeldformulier) en op grond van een 
inschatting van je conditie. 

In fotografisch opzicht 
Voor de fotografie zijn geen speciale vereisten gesteld, anders dan de basale kennis van 
sluitertijd, diafragma, isowaarden én handigheid met eigen camera. Vanwege de kleine 
groep kan ieder op eigen niveau werken. 
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Over Groenland & 
Jolanda 
Mijn passie voor het hoge noorden brengt me 
al ruim dertig jaar op bijzondere locaties, 
maar Groenland heeft daarbinnen toch een 
heel speciaal plekje. In 2006 trok ik drie 
weken solo door het oostelijk kustgebergte, in 
2007 stak ik samen met Frank in 39 dagen de  
Groenlandse ijskap over (op ski's en met 
snowkites).  En afgelopen jaar liep ik exact 

'deze reis' (in dezelfde 
tijd van het jaar).  
Naast ruime ervaring op gebied van expedities in ruige 
berggebieden, ontwikkel ik mezelf  verder op gebied van 
EHBO kennis in de wildernis. (Wilderness Advanced First Aid 
cursus, december 2019). 
	 Ik ben fotograaf, filmmaker en auteur van beroep. Van 
mijn reizen en expedities maak ik reportages (zoals voor 
National Geographic Magazine en Traveler), ik monteer en 
presenteer multimediapresentaties, heb een aantal boeken 
gepubliceerd en bedenk zo nu en dan een fotoreis. 

Accommodatie 
-2 nachten kamperen bij jeugdherberg (douchegelegenheid en extra-bagage-opslag). In 
door Jolanda verstrekte (2-persoons)tentjes. 

-3 hotelovernachtingen, waarvan een middag/
nacht in een eenvoudig hotel in een klein 
Inuitdorp en twee nachten in een luxueus hotel 
in een kleine stad. Deze overnachtingen zijn op 
basis van 2-persoonskamers.  

-10 wildkampeernachten, in door Jolanda 
verstrekte (2-persoons)tentjes. 
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M'n net gevonden, nieuwe  wildernis-vacht

Koffievuurtjes onderweg verhogen m'n gevoel hier thuis te zijn!



Eten & drinken 
-Tijdens de trektochten krijg je dagpakketten. Hierin zit ontbijt, lunch en avondeten plus alle 
drankjes en extra snacks voor 1 dag. Zo'n dagpakket weegt circa 1 kg. 

-We zullen een paar keer 'uit' eten: na de eerste tocht, nemen we een riant ontbijt bij een 
Groenlands caféetje. Op diezelfde dag, eigenlijk een rustdag waarbij we ons naar een ander 
gebied begeven (bootje), lunchen en dineren we in een eenvoudig hotel in een klein Inuitdorp. 
Daar ontbijten we de volgende ochtend ook, voordat we voor de tweede trektocht vertrekken. 
Bij aankomst op ons einddoel, een kleine Groenlandse stad aan de westkust, dineren we 
aldaar. We overnachten daar twee nachten in een luxueus hotel (waarbij het ontbijtbuffet is 
inbegrepen). Het eten van de volgende, vrije dag in dat stadje (lunch en avondeten) is niet 
inbegrepen. 

Aantal personen 
Maximaal 4 (minimaal 3).  
Voor een optimale wildernisbeleving 'geloof' ik niet in grotere groepen… 
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Rugzak-inhoud 
Je persoonlijke uitrusting (incl rugzak en cameraspullen) mag niet meer dan 9 kg zijn. Dat 
betekent dat je geen uitgebreide camera-uitrusting mee kunt nemen en slechts een zeer licht 
statief(je). Voor je persoonlijke uitrusting 
volgt na aanmelding een gedetailleerde 
paklijst, voorzien van tips hoe je eea zo licht 
mogelijk kunt houden. 
Naast je persoonlijke uitrusting krijg je 
dagpakketten met proviand (dit weegt de 
eerste tocht 5 kg en de tweede tocht 7 kg). 
Ook krijg je een deel groeps-uitrusting zoals 
(een deel van de) branders, brandstof, 
pannen, tenten; dit zal per persoon pakweg 
3-4 kg wegen. 
 Je totale rugzakgewicht komt bij vertrek op 
Groenland dan op 17 tot 20 kilo. 

Reissom:  €2950,00 
Inclusief:  
-Vervoer ter plaatse (helikopter & boot) 
-Accommodatie (3x hotel, 2x camping, 10x wildkamperen) 
-Alle maaltijden m.u.v. lunch en diner op de 'vrije dag' in het stadje en exclusief  een eventuele 
lunch op de vertrekdag 
-Gebruik van tent, brander, brandstof  en pan 
-Fotografietips & -instructie 
-Bergtochtbegeleiding  
-Fieldguide (nacht)fotografie 

Exclusief:  
-Lunch en diner op de vrije dag in het stadje, vrijdag 4 september 2020  
-Eventuele lunch bij vertrek vanaf  de luchthaven op Groenland 
-Buitensportkleding, bergwandelschoenen, 70-75 L rugzak, cameraspullen 
-Reis- en ongevallenverzekering die bergwandelen tijdens vakantie dekt (zoals NKBV) 
-Alcoholische dranken als we ergens (uit) eten 
-Vliegretour west-Groenland (vanaf  €860). Svp de vluchtschema's uit de vliegreis-informatie 
aanhouden (na aanmelding ontvang je die). 
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Info- & kennismakingsbijeenkomst 
Zaterdag 2 mei 2020, 14 - 17 uur in Akersloot. Programma, gedetailleerde route-
informatie en paklijst staan op de agenda. Hapje mee-eten na afloop meer dan 
welkom! 

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

Voor een duidelijke eerste indruk, bekijk het filmpje dat ik maakte toen ik in dezelfde 
periode exact deze tochten liep, op JolandaLinschooten.nl, bij 'videos' en dan 'De 
Diermodus'. 
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http://www.jolandalinschooten.nl
http://JolandaLinschooten.nl
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