Reisverslag van de Scandinavië – Noorkaapreis .

Met 15 Equipes in clubverband op reis.

Dinsdag 10 april komt de groep bijeen voor uitreiking van het reis en routeboek. Door familie omstandigheden moeten Anneloes en Leo helaas afhaken. Door een actie van de TCC secretaris hebben zich alsnog 2
deelnemers zich aangemeld. Dus als alles gezond blijft vertrekken wij op 26 mei met 15 equipes. De sfeer
bij deze ontmoeting was erg goed, de klik was er direct dus het beloofd een mooie en fijne reis te worden.
Naast het reis en routeboek konden we ook voor alle deelnemers volop brochures uitreiken die waren
aangeleverd door de toeristische bureaus van Noorwegen en Zweden.

de reisleiding geeft uitleg
Vrijdag 25 mei de voorbereidingen hebben de nodige moeite en zweet gekost. Maar als we tegen 9.00 uur
de caravan aankoppelen dan weten “het is nu echt begonnen”. Het is geweldig mooi weer en we rijden dus
met een strak blauwe lucht en een stralende zon richting het hoge Noorden. Alles gaat best goed maar de
Elbetunnel bij Hamburg geeft ons 1,5 uur vertraging. Als we even na 15.00 uur door onze gastheer Helmuth van Camping Roland naar ons plekje worden gebracht zien we dat er al 2 stel aanwezig zijn. We genieten van het mooie weer en verwarmen onze meegenomen “hummekessoep”. De avond koelt snel af en
om 21.00 uur zitten we al in de caravan.
Zaterdag 26 mei Helmuth heeft de verse broodjes op de tafel neer gelegd en we genieten van ons eerste
vakantie ontbijt. We gaan lopend naar de stad Bad Bramstedt maar na de wandeling van ca 25 minuten
speelt de heup van Ria zich zo op dat ik haar met de auto moet gaan ophalen. We zijn tegen 12.30 uur
weer terug op de camping en tegen 14.00 uur beginnen onze mede reisgenoten binnen te komen. Om
17.00 uur is een ieder aanwezig en wordt er hernieuwd kennis gemaakt waarbij het oefenen van alle namen een sport op zich is. We genieten weer van een mooie avond en gaan vanaf 22.00 uur het Europese
songfestival volgen.

TCC welkom

De eersten melden zich.

Zondag 27 mei vertrekken wij met 3 eenheden als eerste om 9.00 uur, het is een stralende dag en de reis
naar het Noorden verloopt zonder problemen , we nemen van af Haderslev zelfs de oude weg om zo nog
meer te kunnen genieten van de mooie Deense natuur. Om 14.00 uur worden we zeer vriendelijk ontvangen en we krijgen mooie plaatsen toegedeeld, het uitzicht over de grote Belt is prachtig met de nieuwe
brug op de achtergrond. Om 19.00 uur gaan we aan tafel om te genieten van een typische Deense maaltijd,
gehakte biefstuk in bruine uiensaus daarbij heerlijk gekookte aardappels, gemarineerde komkommer en
rode bieten. De biefstuk ging er goed in en menigeen kon nog een zakje aardappels meenemen om deze de
andere dag op te bakken. Na het diner heeft de reisleiding voor een ieder cadeautjes , voor de dames een
elektrische muggenvanger en voor de heren een oranje pet met lampjes zodat ook in het hoge Noorden
onze voetballers gesteund kunnen worden . Ook krijgt elke equipe een pak pannenkoekmeel om goed te
bewaren, niemand vraagt zich af waarom ? . Er wordt nog gezellig na geklets maar als het begint af te koelen gaat een ieder weer terug naar zijn caravan.

Heerlijk eten

en mooie plaatsen in Nyborg

Maandag 28 mei 2e pinksterdag het is weer een stralende dag. We vragen Aaltje en Hans of ze mee willen
voor een rondritje . We gaan via mooie binnenwegen naar het kasteel van Egeskov, hier staat een lange rij
voor de kassa want er is vandaag ook een tuin fair, gezien de entreeprijs van ruim 20,00€ besluiten we om
verder te rijden en een bezoek te brengen aan Odense. Het is doodstil in de stad een ieder is er op uit want
2e pinksterdag wordt gevierd zoals wij hemelvaart vieren. We bezoeken het H.C. Andersen huis en willen
ergens een hapje eten en dat lukt niet alle restaurants zijn gesloten. Gelukkig vinden we een cafetaria waar
we een snelle hap nemen en weer terug rijden naar de camping waar we nog volop van de zon genieten.
Dinsdag 29 mei in de loop van de nacht is het weer omgeslagen en is het stevig gaan stormen. Jan is als
eerste vertrokken en belt na een ½ uurtje dat we zeer voorzichtig moeten rijden over de brug want de
wind staat pal op de zijkant. Als we in Zweden aankomen begint het ook nog te regenen en is het afgekoeld
naar 8 graden. Maar in de loop van de middag komt de zon weer door en wordt het weer wat aangenamer. Wij rijden vandaag met Sjoukje en Frans en bij een pauze koopt Frans een verse gerookte makreel die

we na onze rit van 500 km heerlijk in het zonnetje aan het Vättarn meer opeten. De camping in Gränna is
super mooi, zelfs supersnelle vaatwassers doen de afwas in 5 minuten. Gelukkig is iedereen goed door de
storm gekomen en zijn de laatsten om 17.00 uur binnen. In de loop van de avond ontdekt Rinus dat zijn
dakluik van de toiletruimte is weggewaaid , samen met een paar handige hulpstukjes en een Frans die op
het dak kan klimmen wordt het gat gedicht. Zelfs de klanken van Peter Koelewijn “Kom van dat dak af”
galmden over de camping. De zonsondergang is prachtig om te zien. Later op de avond meld een equipe
dat ze wegens droevige familieomstandigheden de reis moeten afbreken, als reisleiding hebben we er alle
begrip voor en we passen alles aan zodat we van af nu met 14 equipes de reis zullen vervolgen. Wij wensen
onze reisgenoten heel veel sterkte toe en een voorspoedige terugreis.

De bruggen op weg naar Zweden

De klusjesman.

Woensdag 30 mei wij vertrekken met Frans en Ans als eerste om 8.00 uur, de rit voorloopt snel en voorspoedig. Wij zijn om 12.15 uur op Camping Bredgång in Stockholm en de receptie heeft alles goed voorbereid. Ook staat de ANWB er met 25 equipes. Om 17.00 uur drinken we met ons allen een glaasje en wordt
het een gezellige bijeenkomst, waarbij veel wordt gelachen. Vroeg naar bed want morgen moeten we
vroeg op voor een aubade bij Jan Blankenvoort die 61 jaar wordt.

Jan wordt wakker gezongen

Oei wat wordt er wat af gelachen.

Donderdag 31 mei Jan is jarig en om 8.00uur wordt hij toegezongen en zelfs wakker gezongen, een ieder
feliciteert Jan en Leny. Wij gaan tegen 10.00 uur met een grote groep met de Metro naar Stockholm, wij
stappen met 3 andere paren uit in Gammle Stan (de oude stad) en bezoeken o.a. het Koninklijke paleis.
Ook de moderne stad is mooi met een zeer drukke winkelstraat waar op een plein een internationale
markt wordt gehouden waar ook 3 Nederlandse koopmannen zijn met planten, kaas en poffertjes. Als het
tegen 15.00 uur gaat regenen vluchten we de Metro in en gaan we weer terug naar de camping. Het is af
en toe weer droog maar als we om 20.00 uur bij Jan zijn uitgenodigd voor een kop koffie met gebak regent
het stevig. Maar met een beetje schuiven en enkele grote paraplu’s staat een ieder droog. Het wordt een

gezellig uurtje en we lachen er wat af. De gehele nacht blijft het regen en we blijven dus maar bij de caravan, zo imposant is Stockholm ook niet , maar wij hadden nog graag de boot toer door de havens willen
maken.

Even uitblazen in Stockholm

De schoonmaak dienst

Zaterdag 2 juni na een hele nacht regen koppelen wij als laatste in de regen onze caravan aan en sluiten de
stroomkastjes. Wij rijden samen met Freddy en Willy en krijgen nog een mooie indruk van Stockholm als
we de snelweg door en langs de stad rijden, veel water en eilanden vormen zo het Venetië van het Noorden. Het is een mooie rit naar Rättvik aan het Siljanmeer, jammer genoeg is het de gehele dag blijven regenen . Als we even na 15.00 uur aankomen zetten we snel de caravan neer en duiken bij Willy en Freddy
binnen voor een opwarmertje. Ook de schotel moet nog worden opgezet want we willen graag Nederland
Noord Ierland zien. Na de 6-0 overwinning kletsen we nog gezellig na en vieren deze overwinning samen
met onze dag mee rijders. Zondagmorgen breekt de zon heel af en toe iets door we maken de caravan
schoon en herpakken de gekochte boodschappen gewoon blik bij blik en zacht bij zacht. Daarna een wandeling naar het mooie kerkje maar helaas begint het weer te regenen. Later in de middag brengen we een
bezoek aan de keramiek fabriek in Nitjsjö waar het beroemde Nitsjö keramiek gemaakt wordt. ’s Avonds
eten we een heerlijke pizza op de camping en gaan we lekker vroeg slapen.

Camping aan het Siljanmeer

De prachtig gerestaureerde kerk van Frösön

Maandag 4 juni vertrekken wij samen met Ine en Jan om 8.00 uur als eerste voor de rit van 350 km naar
Frösön jammer dat het steeds weer regent want de rit is een geweldige mooie rit je waant je in eeuwig
zingen de bossen met telkens weer opduikende meren en wild stromende rivieren. Als we tegen 14.00 uur
bij de camping aankomen begint de zon af en toe te schijnen en als de overige reisgenoten binnen komen

is het een uitgelaten sfeer. Eindelijk kunnen we weer eens buiten gezellig bijpraten, zeker met het mooie
uitzicht over het Storsjön meer. Onderweg heeft een ieder zijn eigen zaken bekeken maar dat Jan B in de
kerk de zegen heeft afgeroepen voor beter weer en een voorspoedige voortzetting van de reis heeft zeker
geleid tot een verbeterende weersvooruitzicht .

Veel regen

Jan B predikt beter weer.

En eeuwig zingen de bossen

?????

Na 4 dagen weer even zon.

De kennis quiz

Als we wakker worden schijnt de zon maar is het nog fris. Overal zie je weer vrolijke gezichten en een ieder is weer lekker buiten. Alex en Diny vragen ons of we zin hebben in een rondritje, dus even aan de koffie
en daar gaan we. Als eerste bezoeken we de beroemde Staatskerk van Frösön die prachtig gerestaureerd
is, daarna gaan we richting Østersund en komen onderweg de eerste modelwoning voor een zomerverblijf van Zweden tegen, deze woning is gebouwd door de schrijver Wilhelm Peterson – Berger in 1914 . Het
huis is schitterend gelegen met een machtig uitzicht over het meer en de besneeuwde bergen. In Østersund is vooral het gerenoveerde gemeentehuis een must, we genieten van een Chinees wok buffet en dat
voor 9,00 € incl. frisdrank en koffie na, Zweden is geen duur land je kunt het bijna vergelijken met ons land
met uitzondering van de alcohol. De avond is prachtig daarom hebben Jan en Leny een kennisquiz georganiseerd waarbij ieder stel een klein prijsje moest kopen dat dan de prijzentafel wordt. Het wordt een gezellige avond waarbij nog nooit eerder gehoorde woorden worden ontwikkeld. De zon laat ons niet in de
steek maar als we tegen 22.00 uur de prijzen hebben uitgereikt koelt het snel af, al met al was het een geweldige dag veel zon veel lol daar slaap je goed op. Morgen gaan we weer 250 km meer naar het Noorden
en nu maar hopen dat het droog weer blijft.

Dreigende wolken stille wegen

Buitenverblijf Wilhelm Peterson – Berger met uitzicht op de bergen.
Woensdag 6 juni staan we op met een zon aan de hemel , de gehele dag is het droog tot aan de aankomst
op de mooie camping in Vojman. We staan aan een wild stromende rivier deze heeft een extreem hoge
stand door de grote regenval en de dooi in de bergen. Het was ook een mooie rit we hebben een paar
elanden gezien en de natuur is geweldig met al die meren en rivieren. Vandaag is het een nationale feestdag en dat is goed te merken op de weg die nu nog stiller en verlaten is dan op de werkdagen. Omdat
Zweden feest viert gaan wij dat ook een beetje doen wij beiden allen een paar broodjes met braadworst
aan waarbij ze dan hun eigen drankje meebrengen. Het wordt een heel gezellig uurtje maar jammer dat er
even een kleine bui overtrok. Maar tegen 21.00uur beginnen er veel nog aan een avondwandeling en genieten van de zon die achter de heuvels verdwijnt. We gaan weer op tijd slapen wan morgenvroeg zullen
we als eerste vertrekken voor de rit van 350 km naar Luleå aan de Botnische golf onze laatste camping in
Zweden.

Camping Vojman

Daar steekt een Eland over. Het voorjaar is net begonnen.

Donderdag 7 juni om 8.00 uur vertrekken wij samen met Annie en Henk met een licht bewolkte hemel en
onderweg zien wij regelmatig de zon. Het landschap wisselt meer dan als wij gedacht hadden maar de wegen lijken bijna uitgestorven totdat plotsklaps een Eland koe de weg oversteekt en wij stevig in de remmen
moeten. Ria had de camera wel in handen maar was zo verrast dat ze bijna vergat een foto te maken. De
wegen hebben hier en daar erg grote gaten in de weg en af en toe moeten wij er omheen slalommen om
geen lekke banden of gebroken schokbrekers te krijgen, na 12.00 uur wordt de bewolking dikker en krijgen
we een paar buien over ons heen. Tegen 14.00 uur zijn we dan op de camping die prachtig mooi aan het
water ligt. Onze plaatsen zijn geasfalteerd met gras voor de deur, ongekende luxe om zo mooi te kunnen
staan, jammer dat het toiletgebouw veel te klein is. Ria gaat nog de was doen en die komt kurkdroog uit de
droger en kan zo weer de kast in. Zaterdag morgen slapen we lekker uit en gaan even kijken in het enorme
winkelcentrum, we kopen een klein (Zweeds) kacheltje van 500 watt dat als de caravan 1x op temperatuur
is de caravan warm moet kunnen houden. Daarna maken we een kort rondritje en gaan op de camping af
en toe van de zon genieten. Alle equipes hebben de was gedaan en zijn blij met enkele rustdagen.

Zaterdag 9 juni we staan op en de zon breekt door de wolken het ziet er goed uit voor vandaag. Hier en
daar breekt de oranjekoorts al uit en net na 10.00 uur beginnen diverse dames al aan een oranje polonaise,
mede kampeerders uit diverse landen staan hoofdschuddend langs de kant toe te kijken. Na de koffie vragen we Riet en Rinus of ze mee willen naar Gammelstads Kyrkstad de grootste ne best bewaarde Kerkstad
van de wereld, deze stad is door de Unesco in bescherming genomen. We zijn er verbaasd over dat hier
vroeger zo gewoond werd kleine en grote houten huizen, boerderijen waar men woonde boven het
vee,alles is gebouwd tussen 17 en 1800 , ook was er toen een gemeentehuis en vanzelfsprekend een kerk
die bewoond werd door de bisschop die ook kinderen had.

Wasdag

Oranje gekte slaat toe.

Slapen boven de stal.

Daarna gaan we een bezoek brengen aan Råne åvdal ca 60 km verder op, hier in dit dal waar de Rörån rivier via diverse meren haar weg zoekt naar de Botnische Golf staan erg mooie stuga’s . In Niemsel eten we
weer een heerlijke maaltijd voor nog geen 8,00 € per persoon. Terug op de camping gaan we ons voorbereiden op de voetbalwedstrijd tegen Denemarken. Jammer dat het maar 12 oC is maar toch gaat de helft
buiten TV kijken bij de camper van Aaltje en Hans een ieder in zijn eigen oranje outfit. Helaas wij verliezen
van Denemarken met 0-1 en is een feest dus uitgesloten, een ieder zoekt snel zijn warmere caravan op om
daar het verdriet te verdring(k)en. In de loop van de nacht gaat het regenen en dat doet het gewoon de
gehele zondag, wij gaan nog even een keer naar het koopplein (4x Westermaat ) en daar is het een drukte
van belang. ’s Middags komen Hannie en Hans even een glaasje drinken wat gelukkig de zondag een beetje
doorbreekt. Door de dikke bewolking kunnen we de zenders van Nederland niet meer ontvangen dus
wordt het een spelletjes avond. Maandag 11 juni vertrekken wij met droog weer om 9.00uur. Het is rustig
op de weg na ca 125 km passeren wij de Finse grens en zien na een paar honderd meter een Lidl, samen
met Hannie en Hans gaan we nog wat inkopen doen maar ook hier in Finland is het bier duur een blikje van
een ½ liter 2,49€ . We zetten onze horloges een uur vooruit want het is 1 uur vroeger in Finland. Het weer
is na het passeren van de grens snel aan het verbeteren en de temperatuur loopt snel op naar 17o C . Net
na de middag zijn we dan op de camping in Rovaniemie, de stad van de Kerstman en de stad waar wij de
poolcirkel hebben bereikt.

We bereiken Finland

Gerrit in topvorm !

We hebben kleine plaatsen maar een geweldig mooi uitzicht over de rivier. We houden een Happy Hour
waarbij het tappen van moppen zorgt voor grote lachbuien. Gerrit was weer in topvorm en ook Rinus deed
lekker mee. Jan komt tot de ontdekking dat hij de sleutel van de fietsketting is kwijt geraakt, maar Freddy
komt met de grote boormachine en met een paar minuten is het slot geopend. Na het eten gaan we met 3
man vissen en al snel stop ik met de blinker en ga gewoon op witvis, een goede keus want ik vang 12
mooie voorns van ca 25 cm . We blijven buiten nog lang nagenieten van de mooie avond maar de muggen
winnen het van ons, dus duikt een ieder zijn verblijf binnen. De nachten zijn nu volledig helder en dat is wel
even wennen met het slapen. Dinsdagochtend een stralende mooie lucht en een lekker temperatuurtje,
de meesten ontbijten heerlijk buiten. We gaan natuurlijk naar het park van de Kerstman en zien daar bijna
iedereen rondlopen, we passeren hier dan officieel de poolcirkel . Daarna de stad het blijkt dat er een grote elektrische storing is veel winkels zijn noodgedwongen gesloten, maar na een korte tijd is het weer in
orde en gaan we met Leny en Jan lunchen bij Mac Donalds. Nog even inkopen voor we naar de Noordpool
gaan en we blijven genieten van het mooie weer waarbij de temperatuur de 22o C overschrijd. In de
avond wordt er gevist en ook Roelof en Hans slaan een vis aan de haak. Morgen gaan we nog hoger naar
het Noorden en bezoeken we de laatste camping in Finland.

Freddy de sloper

Het kan warm en koud zijn op de poolcirkel.

Woensdag 13 juni vertrekken wij samen met Rinus en Riet bij schitterend weer, mooie strakke blauwe lucht en een
heerlijke temperatuur. Maar na ca 100 kilometer wordt het snel minder en begint het af en toe te regenen, we komen enkele rendieren tegen die op de weg blijven staan maar na getoeter beginnen te rennen en uiteindelijk de
berm inschieten. Als we boven de 400 meter hoogte zitten komen we zelfs in mist terecht en zakt de temperatuur
na 5 graden. Als we om 14.00 uur in regen aankomen op de camping komen de eersten al binnen terwijl wij nog
bezig zijn met het inchecken.
Het is hier een beetje trieste bedoening de plaatsen zijn voorzien van slecht asfalt (opgevroren) en het is er kletsnat
hier heeft het de laatste tijd enorm veel geregend . Om 21.30 uur gaan we met zijn allen naar Hotel Inari waar we de
wedstrijd Nederland – Duitsland willen volgen, want door de zware bewolking kan niemand de satelliet ontvangen.

Camping in Inari.
Helaas wordt het een nederlaag en gaan we een beetje triest terug naar de camping waar het inmiddels niet meer
regent. Donderdagmorgen staan we op en het is stralend mooi weer een strak blauw hemel begroet ons en we gaan
na het ontbijt naar Inari. We bezoeken als eerste het Samen congrescentrum waar toevallig een congres plaats heeft
inzake de klederdracht, we zien veel mensen in klederdracht maar krijgen niet de kans om hen op de foto te krijgen.
Gelukkig wordt er iemand geïnterviewd voor de TV en krijgen we nog de kans om een dame te fotograferen.

Het Samen congresgebouw

Samendame

Vrolijke Samen samen met de TCC

Daarna gaan we naar het museum SIIA het Samen (Laplanders ) museum en zijn erg onder de indruk hoe zij geleefd
hebben. De jacht voor vlees en huiden, de valkuilen en valklemmen die werden gebruikt voor het beschermen van
hun rendieren, waarbij het bont van de hermelijnen, vos en de beer hun extra inkomsten gaven. Ook het maken van
kleding in de donkere maanden door de vrouwen was als het ware een kunst. De samen brachten deze goederen
dan na de winter naar de markt in Hammerfest (N) . Daarna werden de rendieren losgelaten in de bossen en werden
dan in augustus weer samen gedreven. Dit gebeurt nog steeds maar de rendieren hebben nu oormerken, waardoor
ze herkenbaar zijn voor de eigenaar. Ook de film over het Noorderlicht maakt een geweldige indruk op ons allen.
Terug op de camping is het genieten geblazen, het is prachtig weer en er worden hier en daar groepjes gevormd om
gezellig iets te drinken en de ervaringen van de dag uit te wisselen. Als wij bi Alex en Diny zitten komt de gehele
groep zich melden en Ria en mij toezingen omdat we vandaag 44 jaar getrouwd zijn, een geweldig leuk en spontaan
gebeuren waaruit blijkt da het geweldig goed klikt in de groep. Daarna gaat een ieder weer gezellig bij elkaar zitten,
dit kan tot bijna middernacht, maar dan gaat een ieder toch slapen want morgen gaan we dan beginnen aan onze
laatste etappe om aan de Noordkaap te komen, best wel spannend en dat we nog 350 km te gaan hebben op een
inspannende en mooie rit doet menigeen een onrustige nacht toe komen.
Het verslag kunt u verder volgen op deel 2.

