Waarom
In onze ‘geciviliseerde’ wereld worden plekken waar mens en
natuur sterk verbonden zijn steeds zeldzamer en toch zijn
juist die momenten van ultieme verbondenheid van essentieel belang.
Via deze reis wil ik mijn liefde voor arctische natuur - en
voor Groenland in het bijzonder - delen. Voor mij is het
hierbij belangrijk om uit te dragen dat de natuur ons
allergrootste respect verdient, dat wij haar nooit als onze
speeltuin moeten betreden maar behandelen als onze
levensdraad, dat zij allemachtig mooi is maar tegelijkertijd
ook rauw en onverbiddelijk hard, dat die beiden naast
elkaar bestaan en dat het aan ons is om daartussen de
optimale ‘route’ te vinden.

Groenlandse ijskap, 2007

Wat
Een unieke, exclusieve en authentieke 20-daagse groepsreis in expeditiestijl met arctische winternatuur in de
hoofdrol: na een dag ‘acclimatiseren’ (en wat Inuitcultuur ervaren) in het meest noordelijke plaatsje langs de
Groenlandse oostkust, gaan we op weg voor een 16-daagse selfsupporting expeditie door bergdalen en over lage
passen (200-300 m), over bevroren rivieren en over zeeijs onderlangs steile kliﬀen en immense gletsjers. Deze
route voert je door terrein met louter superlatieven: het gebied is uiterst gevarieerd, majestueus, extreem verlaten
en ruig. Onderweg zullen we kamperen, maar er zijn ook enkele (zeer basic) hutten waarin we kunnen
overnachten.
Als de omstandigheden (weer, ijsgang, sneeuwdek, fitheid team) het toelaten, zijn er onderweg ook meerdere ‘blijfdagen’ (dan blijven we 2 nachten op dezelfde locatie, onderbreken de dagelijkse routine en hebben gelegenheid het
achterland te exploreren zonder alteveel bepakking of om gewoon eens een dag uit te rusten). Bij 1 van de hutten
onderweg zijn warme bronnetjes, die plek is natuurlijk een grote kanshebber om een dagje extra te blijven! We
hebben onze eigen bagage mee (rugzak + pulka) en verplaatsen ons op tourlanglaufski’s. Er gaan ook twee honden mee. Halverwege is er 1 herbevoorrading.
Terug in Ittoqqortoormiit is er nog een rustdag, waarna we via IJsland terug naar
huis reizen.
Zeeijs bij Isortoq, oost-Groenland, 2007

Wanneer
2-21 februari 2022

Waar
Ons ‘basiskamp’ is Ittoqqortoormiit (spreek uit: ‘ieddokkodóórmiet’ met de
klemtoon vetgedrukt), een kleine plaats aan de monding van het reusachtige
fjordcomplex Scoresby Sund, halverwege de Groenlandse oostkust, op 70º29’ NB.
Er wonen zo’n 350 mensen.
De expeditie vindt plaats nabij Jameson Land
en over/langs het schier-eiland Liverpool Land,
aan de grens met het Nationale Park van
Groenland (dat geheel noord-oost Groenland
beslaat en ’s werelds grootste NP is).

Voor wie

Liverpool Land
Jameson Land

(max 4 deelnemers)
Als je bereid bent om in een klein team op
Ittoqqortoormmit
eigen kracht door de arctische wildernis te
trekken, beschikt over een ijzeren conditie en
Kap Hope
Scoresby Sund
Kap Tobin
het niet erg vindt geregeld stevig te bikkelen,
maar óók intens kunt genieten van de afwisseling met rustdagen (of momenten) waarop
‘rondbanjeren’ met een camera de belangrijkste activiteit is - dan is dit een reis voor jou.
Vereiste conditie
Een uitstekende conditie is nodig om tijdens de expeditie dagelijks gemiddeld 20 km af te leggen (reken op tochtdagen van 8-10 uur), waarbij je een rugzak van 10 kg draagt en al langlaufend/skiënd een sleetje trekt van zo’n 30-35
kg. Eenmaal op kamp zijn er ook nog allerlei bezigheden (sneeuwharingen ingraven /sneeuwmuur bouwen /
urenlang sneeuw smelten). Om van dit alles wérkelijk ten diepste te genieten (laat staan het fotografisch optimaal
vast te leggen), zijn ladingen extra energie vereist - ook vandaar dus die goede conditie.
Vereiste ervaring
Het is een voorwaarde dat je al eerder meerdaagse kampeertrektocht(en) hebt gemaakt met een circa 20 kg zware
rugzak. Ook dien je (enige) bergwandelervaring te hebben. Eerdere winterkampeer- én tourski- dan wel
tourlanglauf-ervaring is een ‘must’. Je hoeft geen fotograaf te zijn om aan deze reis deel te nemen, maar je dient
wel begrip op te brengen voor degenen die daar onderweg tijd (*) voor maken.
*voor zover veiligheid/omstandigheden het toelaten

Door wie
Jolanda Linschooten begeleidt je op deze wildernisreis en staat garant voor de gehele
logistiek, route en veiligheid. Jolanda heeft zeer ruime ervaring met winterse trektochten (Spitsbergen: oversteek in de breedte // Noorwegen: Alta-Noordkaap / Tromsøgebied / Reisadal-Finnmarksvidda / Dovrefjell / oversteek Hardangervidda // Zweden:
Padjelanta-Sarek // Canada: Inuvik-Mackenziedelta-Richardson Mountains // Groenland: oversteek ijskap).
Jolanda was drie keer eerder in Groenland (ijskap-oversteek samen met Frank / solobergtocht oost-Groenland bij Tasiilaq / solobergtocht zuidwestkust).
zuidwest Groenland, 2019
Voorafgaand aan deze groepsreis, verkent Jolanda in de
maand januari 2022 het traject van deze reis in haar eentje
(met honden), en legt contacten met de Inuit in Ittoqqortoormmiit, die een belangrijke en noodzakelijke schakel vormen in het welslagen
van deze expeditie(s).
Jolanda spreekt Noors, Deens (tweede taal in Groenland) en (een beetje) Groenlands.
Jolanda is WAFA-gecertificeerd (Wilderness Advanced First Aid).
Oost-Groenland, juli 2006

De reis in detail
Dag 1. Aankomst Ittoqqortoormiit / overnachting Guesthouse.
Dag 2. Ittoqqortoormiit: verkenning dorp / overnachting Guesthouse.
Dag 3. Start 16-daagse ski-trekking.
Dag 18. Terugkomst Ittoqqortoormiit / overnachting Guesthouse.
Dag 19. Rustdag Ittoqqortoormiit / overnachting Guesthouse.
Dag 20. Thuisreis.

Ittoqqortoormmiit

Licht, temperatuur & weer
In deze periode begint het ongeveer vanaf 8 uur ’s ochtends te schemeren (civiele schemering), de zon komt
ergens rond 09.30 uur op (maar blijft relatief laag aan de hemel staan, vanwege onze noordelijke postie) en gaat
tegen 16 uur weer onder, waarna de (civiele) schemering nog tot een uur
of 17 aanhoudt. Noorderlicht is op deze breedtegraad en bij een dergelijk
lange reis haast gegarandeerd.
Reken op temperaturen tussen -30ºC en -10ºC, met een gemiddelde
dagtemperatuur van -14ºC voor februari (gemeten over een periode van
10 jaar).
Neerslag (sneeuw) is doorgaans niet uitzonderlijk hoog. Wel zal het
regelmatig waaien, waarbij katabatische wind (speciaal soort wind vanaf
de ijskap, die plotseling opkomt en stormsterkte heeft) een voortdurend
aandachtspunt is, ook al komt deze westenwind niet heel vaak voor doorgaans
overheerst hier de noordooster.
Sandflugtdalen, west-Groenland, 2007

Terrein & omstandigheden
Deze expeditie voert je door een uiterst gevarieerd deel van OostGroenland, via weinig begane bergdalen en over het zeeijs tussen
ijsbergen, onderlangs steile rotskliﬀen, imposante gletsjers (uitlopers
van de ijskap) en afgelegen kapen. Het is extreem wild (mensenleeg)
terrein, zonder infra-struktuur, wegen en bewoning. Met de immense ijskap (alleen die van Antarctica is groter!) als altijd-aanwezige
buur.
Het oppervlak waarover we skiën kan variëren van strak en glad
(zeeijs met een harde sneeuwlaag) tot brokkelig zacht (diepe, losse
sneeuw in berg- of rivierdalen) en chaotisch moeilijk (zones van
opgestuwd zeeijs).
Het is historische grond, waarover we trekken: zowel jagers (Deens,
Noors, Groenlands) hebben hier door de eeuwen heen met name
langs de kusten getrokken (in enkele van hun tijdelijke hutten
overnachten we), als ook de legendarische Sirius Patrol (Deense
militaire eenheden met sledehonden die langs de gehele noord- en
oost-Groenlandse kust waken en patrouilleren) hebben hier hun
sporen nagelaten.
De dalen waar we doorheen trekken, zijn niet heel hoog en lopen vrij
geleidelijk omhoog en omlaag. Het zeeijs is natuurlijk vlak - totdat
we een oever op gaan om zo’n jachthutje te bereiken - dit zijn vaak
de lastigste (steile) momenten.
Bij Isortoq, oost-Groenland, mei 2007

Wildleven & veiligheid
In de bergdalen en langs de oostelijke kapen van Liverpool Land zullen we vrijwel zeker poolhazen en poolvossen
treﬀen. Muskusossen zijn ook een mogelijkheid in het westelijke deel bij Jameson Land. Zeehonden zouden we op
het zeeijs (in de verte) kunnen zien uitrusten en ijsberen zijn een mogelijkheid in die gebieden waar de zeehonden
(hun hoofdvoedsel) zijn. Maar omdat ijsberen een zeer groot leefgebied hebben, is het realistisch en veilig om ten
alle tijde overal rekening te houden met de verschijning van een ijsbeer. Volgens de locals is de kans om een ijsbeer
te spotten, altijd aanwezig, de kans op een confrontatie in de zin van een aanval is echter zeldzaam. Maar omdat
het in deze gebieden nooit 100% uit te sluiten is, nemen we voorzorgsmaatregelen. We kamperen alleen daar waar
de kans op ijsberen heel klein is (bergdalen in het binnenland) en zullen gebruik maken van de jachthutten zodra
we over het zeeijs trekken (waar de kans op ijsberen groter is). Ook gaan er 2 Groenlandse sledehonden mee,
getraind op het tijdig waarschuwen bij verschijning van een ijsbeer, dag en nacht. Verder zal er rond de tentkampen een zgn ‘tripwire’ (soort van schrikdraad) geplaatst worden (waarbij een alarm afgaat na aanraking). Ook
gaan er er flares mee om een te nieuwsgierige ijsbeer weg te jagen - wat doorgaans afdoende is. Daarnaast is er ook
een geweer mee (waarvoor Jolanda getraind en geoefend is) dat uiteraard alleen in uiterste noodgevallen ter zelfverdediging gebruikt zal worden.
Jolanda geeft je gedetailleerde instruktie over ijsbeer-veilig handelen, zodat we als team zowel onszelf als uiteindelijk ook de ijsbeer kunnen beschermen.
Veiligheid is bij wildernistochten nummer 1. Dat betekent dat beslissingen altijd aan de safe-side genomen zullen
worden en dat alle andere keuzes/wensen (bv mbt route/fotografie/fitheid groep) daaraan ondergeschikt zijn.

Ethische principes & noodgevallen
Iedere deelnemer dient zich voorafgaand aan de aanmelding terdege bewust te zijn van het feit dat we door
ijsberenhabitat trekken en dat dit in een uiterst noodgeval kan leiden tot het moeten afschieten van een ijsbeer.
Dit gruwelijke scenario is vanwege de getroﬀen voorzorgsmaatregelen niet heel aannemelijk, maar moet desalniettemin iets zijn waarvan eenieder zich bewust is.
Daarnaast is het belangrijk dat eenieder zich realiseert dat wij te gast zijn in een cultuur van een ander volk - van
hen voor wie Groenland al eeuwenlang hun thuis is, ver voordat wij ook maar dróómden van reizen naar deze
streken - en dat wij daarom onze eigen (voor)oordelen mbt jagen op dieren zoveel mogelijk achterwege laten, om
met een open mind en een nieuwsgierige houding deze voor ons zo andere wereld te betreden.
Ook is het belangrijk om te beseﬀen - én te accepteren - dat het Groenlandse begrip ‘immaqa’ (spreek uit:
immakkaa = misschien wel, misschien ook niet) een gegeven is bij arctische reizen en in het bijzonder op
Groenland. Er zijn zeer veel factoren (wind/ijsgang/materiaalpech) die wij niet in de hand hebben. Dat kan
vluchtvertragingen opleveren, andere routekeuzes, wijzigingen in de planning.
Onderweg kunnen we middels een noodbaken direct een reddingsdienst alarmeren (een heli of sneeuwscooter uit
Ittoqqortoormiit). Voor twee-weg-communicatie bij noodgevallen is er ook een satelliettelefoon mee.
Iedere deelnemer dient zich te realiseren dat de meest dichtbije ‘bewoonde wereld’ (met bijvoorbeeld een
ziekenhuis) zich ruim 800 km verderop bevindt.

Isortoq, oost-Groenland, 2007

Zeehond na de jacht, Isortoq, oost-Groenland, 2007

Persoonlijke uitrusting
Het is belangrijk dat je winter-uitrusting volledig, kwalitatief en waar mogelijk ook lichtgewicht is. Wat je niet zelf
hebt, zou je tijdig vooraf kunnen huren (bv telemarkski’s, stijgvellen en schoenen bij De Zwerfkei, check tijdig
welk type en overleg met Jolanda). Er is absoluut een limiet aan mee te nemen spullen tijdens deze expeditie.
Details volgens na aanmelding via de paklijst & het trainings-info-weekend.
Specifiek voor deze reis heb je in elk geval nodig:
• 65 L rugzak
• donsparka
• donsbroek
• donswanten
• winddicht ongevoerd jack met capuchon
• winddichte (trekking)broek
• donzen slaapzak (comforttemperatuur -20ºC)
• slaapmat 2x: rubberen isolatiemat + inflatable winter-mat (R-waarde 5 of hoger)
• donssloﬀen + bijbehorende winddichte overschoen (type Exped Bivy Bothy)
• telemark/tourlanglaufski’s, bij voorkeur met 75 mm binding
• stijgvellen-telescopische skistokken
• telemarkschoenen/tourlanglaufschoenen: absoluut 3 maten groter dan normaal, NIET van plastic en bij voorkeur
voorzien van 75 mm binding.
• Facultatief (maar zeer aanbevolen!): camera (groothoeklens + telelens), LICHT statief, eventueel een compacte
allweathercamera voor onderwegshots vanuit je jaszak & veel accu’s
• overige ‘normale’ wintertochtkleding & kampeerspullen (gedetailleerde paklijst volgt na aanmelding)

Trainings- & Info-weekend
8-10 oktober 2021 (van vrijdagavond tot en met zondagmiddag)
Voorafgaand aan deze Arctische Ski-Trekking Oost-Groenland, komen we (=alle (max 4) deelnemers + Jolanda) een
heel weekend samen. We kamperen in de expeditietenten (en zetten deze een paar keer extra op) en oefenen met
de benzine-branders. We bepreken de materialen, uitrusting en routedetails. Jolanda geeft aanvullende informatie
over de reis, over het wildleven, de ijsberen en de veiligheid en vertelt ook wat meer over historische achtergronden van (oost) Groenland.
Er is tijd voor alle vragen en ondertussen lopen we zaterdag en zondag een flink stuk met gevulde (20 kg) rugzak.
Daarnaast eten en drinken we lekker met elkaar (dit is exclusief) bij de tenten en hebben aldus ruim de
gelegenheid om alvast een hecht team te vormen.

Sermilikfjord, oost-Groenland, juli 2006

Prijs
€ 5.345,00

Wat is inclusief
• Gebruik van expeditietent(en) & kookgerei (excl mok,
eetnap, bestek, thermos)
• Gebruik van trekslee + harnas
• 2 sledehonden ter bewaking (& extra trekhulp)
• Alle eten/drinken onderweg tijdens de expeditie & ter
plaatse in Ittoqqortoormiit (excl. alcoholische dranken)
• Accommodatie in Ittoqqortoormiit, op Kap Tobin en op
Kap Hope
• Overnachten in jachthutten tijdens de expeditie
• Expeditie-begeleiding (proviandpakketten, logistiek, route,
Sandflugtdalen, west-Groenland, 2007
navigatie, weer & terreininschatting, winterkamperen,
ijsbeer-veiligheid, EHBO)
• Fotografie-begeleiding (tips/inspiratie op de momenten dat we er ruimte voor
hebben; de nadruk van deze reis ligt echter niet op fotografie!)
• Herbevoorrading van proviand & brandstof (eventueel extra accu’s) tijdens expeditie (1x per sneeuwscooter)
• Trainings-& infoweekend: kamperen in Nederland (exclusief eten/drinken)

Wat is exclusief
• 2-daagse heenreis van Nederland naar Ittoqqortoormiit (Dag A: in 3 uur met Icelandair naar Keflavik/IJsland +
50’ met bus naar centrum Reykjavik + overnachting Reykjavik. Dag B: bus/taxi naar Reykjavik Domestic Airport
+ met Air Iceland naar Constable Point/Nerlerit Inaat + in 10’ per helikopter met Air Greenland naar
Ittoqqortoormmiit.)
• 2-daagse terugreis van Ittoqqortoormiit naar Nederland (zie hierboven)
• Overnachtingskosten op IJsland (2x)
• Reisverzekering incl dekking voor opsporing, redding en ziektekosten (verplicht)
• Persoonlijke winteruitrusting
• Telemark/tourlanglaufski’s, -schoenen, vellen, stokken
• Alle eventuele extra uitgaven mbt onvoorziene omstandigheden (bv vanwege uitgestelde vluchten, noodgevallen,
ziekte, andere ongemakken)

Isortoq, oost-Groenland
Tiniteqilaaq, oost-Groenland

Tiniteqilaaq, oost-Groenland
Bij Tasiilaq, oost-Groenland

