GROENLAND
zomerse voettocht
2023

Jamesonland & Liverpoolland

Stilte
Wildernis
Puur
Authentiek
Ruig
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Dit is geen standaardreis. Noordoost Groenland is
verlaten, wild en arctisch. Improviseren, aanpassen,
exibel blijven: het zijn skills die bij een dergelijke reis
horen. Net als een absoluut top tte conditie. Je rugzak
weegt 25 kilo. Je loopt over ongebaand stenig terrein. Er
zullen rivieren doorwaad worden.
Schrik je van dit alles niet terug, dan heb je grote kans
dat dit de reis van je leven wordt. Want de natuur hier is
ongeëvenaard en de dimensies nauwelijks te bevatten. Het
gevoel een piepklein deel van dit weidse uit te maken, door
er langzaam doorheen te trekken, is onvergetelijk.
We vormen een klein team (4 deelnemers en Jolanda als
gids, met ‘haar’ Groenlandse leen-sledehond Puja) en
maken eerst een lange trektocht van 9 dagen (waarbij we
loopdagen van 10 km maken, die evengoed 5 uren kunnen
duren, en waarbij we om de 2 3 dagen een blijf-dag
inlassen, om de nadruk op het er-zijn te leggen i.p.v. op het
verplaatsen.) Dan worden we met een bootje van
Groenlandse jagers opgepikt en varen we via het
Scoresbysund naar een verlaten en zeer fotogeniek
spookstadje. Hier blijven we een nacht, waarna we in 2
dagen naar Ittoqqortoormiit lopen. In dit authentieke
dorpje verblijven we 2 nachten in een self-catering
accommodatie, waarna je per heli teru vliegt naar waar je
2 weken eerder begon.

-

fl

Over de reis

Highlights:

g

• Absolute wildernisbeleving
• Ervaren gids die voor je veiligheid garant staat
• Kant en klare proviandpakketten
• Geen zorgen over logistiek en navigatie
• Sledehond mee op tocht
• Vrij grote kans op muskusossen, poolvossen en
poolhazen
• Uniek landschap met sedimentaire tafelbergen,
rivierkloven en weidse hoo vlaktes: het oeroude
Jamesonland is voor Groenlandse begrippen goed
beloopbaar.
• Afgewisseld met het bergachtige en stenige
kustlandschap van Liverpoolland.
• Unieke setting van spookstadje Kap Hope
• Boottransfer over het weidse Scoresbysund
• Fototijd & -tips onderweg
• Nadruk op ‘er zijn’, natuurbeleving en verstilling
• Authentiek Groenlands dorpje aan het eind

De reis van dag tot dag:
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• 13 juli: aankomst op Constable Point, Groenland &
vertrek voor trektocht, 1e kamp in de natuur.
• 14 juli t/m 22 juli: Trektocht Jamesonland (totaal 10
kampeernachten)
• 23 juli: Boottransfer naar Kap Hope, Liverpoolland en
overnachten aldaar (zeer basic accommodatie)
• 24 juli: trektocht Liverpoolland
• 25 juli: aankomst Ittoqqortoormiit, overnachten in 2 P
kamers van modern self-catering pension.
• 26 juli: extra dag in Ittoqqortoormiit, overnachting
idem
• 27 juli: vertrek uit Ittoqqortoormiit. Thuisreis.

Veiligheid
Dit is Groenland. Dat wil ook zeggen: er bestaat altijd en
overal de kans om een ijsbeer tegen te komen. Al is die
tijdens de trektocht over Jamesonland nog zo klein. Jolanda
heeft een groot kaliber jachtgeweer mee en uiteraard de
nodige ervaring hiermee. Maar belangrijker nog is het tijdig
signaleren en hiervoor is de sledehond mee. Ook plaatsen
we altijd een zgn. tripwire rondom het kamp (soort
struikeldraad waarbij een knalpatroon afgaat bij ‘bezoek’).
Verder gaan er een iridium satelliettelefoon en een Garmin
Inreach noodbaken mee.

Puja

Conditie & ervaring
Je dient een top tte conditie te hebben bij
aanvang van de reis, dwz je kunt 2 á 3 dagen
achtereen 5 6 uren wandelen met een
rugzak van 20 25 kg (door pakweg 10 km
ongebaand terrein).
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Je dient ervaring te hebben met
ber wandelen in stenig terrein.

Uitrusting*
Wat je zelf dient te hebben:
• Grote rugzak (90L), ingelopen
• Bergschoenen type B/C, ingelopen
• Mok en bestek
• Thermische onderkleding
• Wind- en waterdichte jas-met-capuchon & overbroek
• Isojack (dons of synthetisch, type bergtochten herfst)
• Extra paar trailschoenen (rivierdoorwadingen)
• Slaapzak (comforttemperatuur 2 5 ºC)
• Slaapmat (R-waarde 3 4)
Wat je eventueel kunt huren:
• 1 of 2 persoons tentje (stormvast, lichtgewicht) á €75 pp
voor de hele reis
Wat je krijgt & ter plaatse nog verdeeld wordt:
• Proviand
• Groepsbagage (zie hieronder)
Wat door Jolanda meegenomen wordt:
• Branders, brandstof, kookgerei
• Navigatiemiddelen
• Geweer, satelliettelefoon, noodbaken
• EHBO
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*Na aanmelding ontvang je een uitvoerige paklijst

Prijs € 3145,Inclusief:
• Alle eten en drinken op Groenland
• 1 boottransfer over Scoresbysund
• 2 overnachtingen in goed pension, 2 pers. kamers
• Hele tochtlogistiek
• Gebruik branders en pannen
Exclusief:
• Heen- en terugreis naar Groenland (retourvlucht naar
IJsland + retourvlucht naar Groenland + 1x helikopter kost
circa €2000)
• Accommodatie op IJsland (1 nacht heb je in elk geval nodig
tussen beide vluchten op heen- en terugreis)

Aantal deelnemers:
Minimaal en maximaal 4

Aanmeldingsprocedure
Vul het online deelname-formulier in en stuur het op. Het kan
zijn dat je een tijdlang niets hoort (omdat Jolanda in januari en
februari ’23 op expeditie in noord-Scandinavië is), maar
uiteindelijk neemt Jolanda vanzelf contact met je op. Mocht je in
maart ’23 nog steeds niets gehoord hebben, mail dan nog even
naar info@jolandalinschooten.nl
Op grond van je ervaring en conditie & of we elkaar kennen of
niet, kan het zijn dat er eerst nog een online gesprek volgt. Bij
dit soort reizen probeert Jolanda een hecht en op elkaar
afgestemd team van deelnemers samen te stellen.

Groepskennismaking vooraf
Op een nader af te stemmen moment, spreken we een dagdeel af
om samen te zijn en de informatie door te spreken.

Over Jolanda
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Jolanda Linschooten is al ruim 20 jaar professioneel
avonturier, auteur en fotograaf. Naast allerlei arctische
expedities in Canada, Alaska en Scandinavië heeft zij
veel ervaring op Groenland (oversteek ijskap,
kajaktocht, diverse (solo) voettochten, winterse
skitochten met slee en honden.) Jolanda kent
Ittoqqortoormiit vrij goed, spreekt Deens (en een heel
klein beetje Groenlands ;-)…) en is bekend met de
locals. Ook is zij gediplomeerd Wilderness Advanced
First Aid helper (en onderhoudt dit certi caat actief ).
Haar recente (kajak)expeditie (samen met Frank)
rond Jamesonland en Scoresbysund, vind je op haar
YouTube-kanaal.

