
ADVENTUREs
HIKING&

avontuur voor iedereen!

w
w

w
.te

rh
oe

ve
ui

tg
ev

er
s.

nl
Politie Sport Special Hiking & Adventures • Zomer 2018

hiking & adventurespowered by



Website:
www.terhoeveuitgevers.nl
www.hiking-adventures.nl
www.politieinbeeld.nl

Redactie:
Hiking & Adventures
Ter Hoeve Uitgevers
e-mail: info@terhoeveuitgevers.nl
Antwoordnummer 175
6880 VB Velp 

Vormgeving:
Lassandro van Hardeveld 
Ter Hoeve Uitgevers

DTP & Advertentieopmaak:
Ruben Borscher
Lassandro van Hardeveld
Djamilla Elijzen

Advertentieverkoop:
Soraya Janssen 
Ter Hoeve Uitgevers
tel: 026 - 361 59 59

C O L O F O N

inhoudsopg
ave

HIKING
 &

 ADVENTURES

Algemene voorwaarden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opname of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever 
en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige 
wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel 
kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze 
instaan voor de juistheid of volledigheid van de 
informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan 
ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die gevolg is van handelingen 
en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde 
informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met 
nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd 
te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele 
kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te 
controleren.
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Wij zijn Hiking & Adventures

Ontstaan in 2006 vanuit een enthousiaste groep politiemensen die in hun vrije tijd graag het 
avontuur zoeken. Avonturiers met een passie voor sportiviteit en saamhorigheid. Daarvoor 
organiseren wij sportieve, uitdagende en avontuurlijke activiteiten. Bekend is onze jaarlijkse 
Mini Adventure Race met doorgaans ruim 200 deelnemers. Inmiddels zijn er elf edities geweest. 
Daarnaast natuurlijk onze expedities en avontuurlijke reizen. Een lange trektocht met rugzak en tent 
in IJsland of dagwandelingen in de Schotse hooglanden. Een verstilde sneeuwschoenentrektocht 
onder het poollicht in Noorwegen of een ATB-tocht door de Marokkaanse Atlas. Maar ook 
laagdrempeligere activiteiten zoals bushcraft weekenden voor jong en oud bijvoorbeeld. 

In dit magazine vind je de verslagen van een aantal van die activiteiten. Stuk voor stuk prachtige 
avonturen met de nodige inspanningen en vele hoogtepunten. Laat deze verslagen je meenemen op 
avontuur. Sluit even je ogen en stel je voor hoe de Schotse mist je gezicht raakt. Voel de warmte van 
het knisperende houtvuur in een blokhut in Noorwegen. 

Elk jaar gaan er ruim 100 mensen mee met onze reizen. De meesten zijn werkzaam bij de politie, 
maar er zijn ook altijd deelnemers bij van ketenpartners zoals FIOD, brandweer of Defensie. 
Daarnaast zijn natuurlijk ook familieleden en vrienden welkom! De groepen zijn heel divers: van 
super fitte jongeren tot zeer ervaren zestigers. Heel verschillend dus, maar met een gedeelde 
interesse in avontuur. Samen behalen we fysieke en mentale overwinningen en genieten we van 
adembenemende uitzichten en de kleine details die het verschil maken.

Komend jaar staan er weer tal van reizen op het programma. De Fjällräven Classic natuurlijk en de 
tocht naar Toubkal in Marokko. En verder twee nieuwe reizen: een geheel verzorgde lodgetrekking 
door een van de toegankelijkste delen van de Nepalese Himalaya. En een epische beklimming van de 
Kilimanjaro. Een echte expeditie, ondersteund door een karavaan van dragers, gidsen en koks! In dit 
magazine vind je een overzicht van de nu al bekende activiteiten in 2019. Meld je daarnaast aan voor 
onze digitale nieuwsbrief. Veel van onze activiteiten zijn binnen twee weken volgeboekt. Daarnaast 
hebben wij regelmatig aanbiedingen op buitensportartikelen als kleding en uitrusting. 

Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief via info@hiking-adventures.nl ben je er als eerste bij! 

Veel leesplezier en tot de volgende activiteit!

Team Hiking & Adventures

www.hiking-adventures.nl 

voorwoord
Corsica trainings 

weekend Egmond-Binnen

Doelstelling van dit weekend was kennis maken, de reis en route doornemen en met elkaar bespreken wat voor 
materialen we allemaal moeten meenemen naar Corsica. We zijn met zijn tienen en er is nog plaats voor twee 
teamleden. Na de ontvangst met koffie en koek gingen we op weg. We hebben op zaterdag bijna 30 km gelopen 
door de duinen, bos en over het strand met de rugzak zoals we die gaan meenemen naar Corsica. De sfeer was 
prima en het niveau was top. Aangekomen op de boerderij stond de soep al op en hebben we de reis etc. etc. 
besproken. Na het douschen hebben we  zelf een heerlijke pasta maaltijd gemaakt. Nou ja wij, Jacinta en Simone 
dus met een vleugje Hans H.. Na de maaltijd lekker nagepraat en voorgaande reizen en expedities met elkaar 
vergeleken en doorgenomen. Na een paar borrels op tijd naar bed gegaan. Was toch wel een intensieve dag geweest. 
Volgende morgen ontbeten en een lunchpakket gemaakt. Vandaag richting Castricum gelopen en koffie gedaan 
bij het Johanneshof. Het strand was erg smal vanwege hoog water en dus daarom terug door de duinen. Paarden 
gezien, schapen maar twee dagen lang geen schotse hooglanders! Al met al een mooie training met een leuke groep 
mensen.

We zien elkaar weer in mei bij het Limburg weekend.
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‘De trainingen hebben een enigszins verplicht karakter', schreef Hans Robijn op de website van Hiking and 
Adventures. Met een weersverwachting luidende: ‘veel zon, 28 tot 30 graden en enkele felle buien, mogelijk met 
onweer en zware windstoten’ zou menigeen zich hebben afgevraagd hoe hij of zij onder deze ‘verplichting’ uit kon 
komen. Want ja, onder de memorabele zaken gedurende de training van de Corsica-, IJsland- en Fjällräven-groep van 
dit trainingsweekend door het Limburgse Krijtland, mag zeker het weer worden genoemd. Maar natuurlijk ook de 
verkoelende witte wijn en het frisse bier rond het zwembad van de Geulhemermolen waaraan we zo heerlijk rustiek 
mochten kamperen. Het leven van een wandelaar kan beroerder zou je zeggen. Ongetwijfeld wilde Hans dit weekend 
ons uithoudingsvermogen testen en kijken of wij fysiek en mentaal klaar waren voor die inspannende tochten door 
Corsica, IJsland of Zweden. En ja, de deelnemers aan dit weekend zijn zeker geslaagd voor deze test. Dus we mogen 
best een beetje trots zijn en met gerezen zelfvertrouwen aan onze buitenlandse avonturen beginnen.
Want dat veel deelnemers deze zaterdagochtend vroeg, zeer vroeg, moesten opstaan is bijzaak. Maar de snel 
stijgende buitentemperatuur bij het naderen van de startplaats in Gulpen zou een voorteken zijn van wat ons te 
wachten stond. Dat H&A-deelnemers verstandige mensen zijn bleek wel uit het feit dat alle normaliter meelopende 
honden ditmaal thuis waren gelaten. Of bij kennismaking met de eerste meters buiten de parasols van Rocca, ons 
startpunt, alsnog de vrijheid werd gegund om dit tropische weekend op koelere plaatsen door te brengen. Zodoende 
was het aan Goofy the Service Dog om de eer van de trouwe viervoeter hoog te houden.

verslag limburg  26/27 mei
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Bij een temperatuur van tegen de dertig 
graden en een hoge luchtvochtigheid 
beklommen we de Limburgse heuvels, 
doorkruisten we de zonovergoten akkers 
en liepen we zwetend en drinkend, véél 
drinkend, de nodige kilometers. Het liet 
de organisatoren ogenschijnlijk koud en ze 
loodsten ons koelbloedig langs schaduwrijke 
plekken, lieten ons regelmatig rust houden 
en wisten precies op de juiste momenten 
en plekken lunches te organiseren. 
Het drukke telefoonverkeer tussen de 
verschillende organisatieleden (‘Maar welk 
parkeerterreintje bedoel je dan precies?’) en 
het weer door de hitte terug lopen naar dat 
ándere parkeerterreintje, ach dat zullen we 
hier niet memoreren. Maar weer wél de vele, 
ontzagvolle blikken van het Valkenburgse 
terraspubliek die de Stoere Kolonne der 
Groene Shirtdragers in ontvangst mochten 
nemen. Of waren het meewarige, misschien 
zelfs verontrustende blikken? We zullen het 
nooit weten.

“zwetend en
drinkend, veel

drinkend”
Hoe het voelt om onder de teisterende Limburgse 
temperaturen en vochtigheidspercentages toch 
koelbloedig voort te kunnen kuieren, liet Hans ons 
uiteindelijk ook even zelf ervaren tijdens een korte 
wandeling bij kaarslicht door de mergelgroeve 
van Geulhem. Een vreemde gewaarwording om 
zwetend en puffend de meegebrachte fleece uit de 
zware bepakking te vissen. Maar het nut daarvan 
werd na luttele meters duidelijk: in de groeve 
heerst een constante temperatuur van 14 graden! 
Een dergelijk genot kan slechts door weinig zaken 
worden geëvenaard. En juist daarop werden we 
vervolgens bij de Geulhemer Meulen in overvloed 
getrakteerd. De tocht van de zondag was zo mogelijk 
nog zwaarder, warmer en vochtiger. Aan het vele 
drinken zal dat niet gelegen hebben. En juist toen 
alle veldflessen leeg waren was daar weer een 
uitspanning en een lunch die de vorige overtrof. 
Prima hamburgers! Hulde voor de organisatie! 
Een organisatie overigens die zich van een zeer 
flexibele kant heeft laten zien getuige de omruilactie 
van de hardshell jassen. En die konden we direct 
uitproberen toen we aansluitend op de lunch wéér 
werden getrakteerd op iets zeer verkwikkends: een 
flinke regenbui. Onze nieuwe jassen hielden ons 
heerlijk droog, maar ze konden niet voorkomen dat 
menig wandelpad veranderde in een modderstroom 
en dat vele Limburgse kelders onderliepen. Wat 
later begonnen we aan de afdaling naar Gulpen. 
Waar we naast onze auto’s neerstreken, maar niet 
na een “Uitluisteren!”-toespraak van Hans en een 
(welverdiend) applaus voor onszelf.
En Goofy? Die liep energiek kwispelend om Brani 
heen alsof hij zeggen wilde: “Wanneer gaan we nou 
naar Zweden, baas?”

“WANNEER GAAN WE NOU
 NAAR ZWEDEN, BAAS?”
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Dag 1: op de woelige baren
Op donderdag 17 mei verzamelden we ons in de haven van IJmuiden voor 
de ferry naar Newcastle. Nadat we ons gesetteld hadden in onze hutten 
was het tijd voor een biertje. Ondanks dat het dicht onder de kunst relatief 
rustig was, werd het later wat ruwer en daar was niet iedereen blij mee. 
Na aankomst in Newcastle reisden we voorspoedige verder naar Fort 
William. Op de locatie aangekomen hebben we onze spullen uitgepakt, de 
slaapplaatsen verdeeld en zijn we naar de lokale supermarkt gegaan om 
eten in te slaan. In de groep zit een enthousiaste kok en voor we aan de 
borrel zaten werd er al voor ons gekookt. Een heerlijke pan met pasta werd 
er bereid, een voor de dames en een voor de heren. Nu nog even napraten 
over de dag en voorbereiden voor morgen.

Dag 2: warme start
Na een slopende nacht liep om zeven uur liep de wekker af. Altijd weer even 
wennen op een nieuwe slaapplek met een snurker in de buurt. Half negen 
moesten we vertrekken van de adjudant, wij mogen Herman zeggen. Het 
werd drie over half negen, het zij ons vergeven. Drie kwartier later begonnen 
we aan de eerste heuvels, Devils Staircase en later de Stob Mhic Mhartuin. 
Herman wilde weten of we een koude of een warme start zouden maken. 
Wisten wij beginnelingen veel, maar het had alles te maken met de kleding 
die je wel of niet aantrok bij de start. Kleed je je lekker warm aan, heb je een 
warme start, zeker na een poosje bergop lopen. Bij een koude start draag 
je weinig kleding, verrek je misschien even van de kou maar loop je niet te 
zweten. Elk voordeel heeft zijn nadeel, toch. Niet te gek maken zo'n eerste 
dag en dat is met een paar pauzes en fraaie plaatjes (zelfs in de sneeuw) 
goed gelukt.

schotland 17-26 mei

“ELK VOORDEEL HEEFT
ZIJN NADEEL, TOCH?”
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Dag 3: Schotse regen
Vandaag lopen we door ‘het Dal van de Glen Coe’, 
een route van 13 km. Op voorhand al een pittigere 
wandeling dan gisteren. en waar het gisteren heerlijk 
wandelweer was, heeft het vandaag de hele dag 
geregend. Met onze regenjassen aan zijn we de tocht 
begonnen. Al vrij snel gestopt om ook de regenbroeken 
aan te trekken. Het was een uitdagende wandeling: 
rotsige paden, steile beklimmingen, gladde afdalingen 
en een aantal oversteken door het water. Een enkeling 
verliest, tot hilariteit van anderen, soms even het 
evenwicht. Helaas vrijwel de gehele tocht regen gehad, 
waardoor sommigen er tegen het einde echt klaar mee 
waren. Eenmaal bij de bus aangekomen, eerst die natte 
broeken en jassen uit. Zelfs met regenkleding aan was 
niet alles droog gebleven. Door het pittige parcours was 
iedereen toch bezweet, dus de drang om te douchen 
was groot. Om 16:00 zouden de boodschappen worden 
gedaan. Iedereen die mee wilde, moest voor die tijd 
klaar zijn. Uiteindelijk stond de hele groep klaar om mee 
te gaan. Na weer genoeg bier te hebben ingeslagen 
voor de komende dagen, was het tijd voor de grootste 
maaltijd van de dag. De vaste kok van de reis had weer 
heerlijk gekookt; gebakken aardappelen met broccoli en 
karbonade. Een echte Hollandse maaltijd. 

Dag 4: prachtige kleuren
Het lijkt een natte, grijze dag te worden. Maar eerst 
gezonde pannenkoeken van eieren, haver en banaan. 
Met een goed gevulde maag reden wij richting onze 
eerste wandelroute van vandaag: Cow's Hill. Hier 
trokken wij onze regenkleding maar direct aan, want 
van gisteren hadden wij zeker geleerd. Cow's Hill is een 
route van 12 kilometer lang en de heuvel is 286 meter 
hoog. Het was een prachtige route door een mooi bos 
waar de meest prachtige kleuren groen te zien waren. 
Na een rustige wandeling naar de top was het tijd voor 
een groepsfoto. Dankzij het slechte zicht is deze helaas 
niet zo indrukwekkend. Na deze rustige wandeling zijn 
we met auto naar Steall Falls gereden voor onze tweede 
wandeling. Bij deze bijzondere route loop je maar 3,5 
kilometer, maar wel erg indrukwekkend. Op sommige 
stukken had je het gevoel dat je door een sprookjebos 
liep. De meest prachtige kleuren zijn er te zien en het 
geluid van de waterval is erg rustgevend en sluit perfect 
aan op de omgeving. 
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Dag 5: valse start
Vandaag stond de tocht naar de Pap of Clencoe op het programma. Rond 09:00 vertrokken we richting Clencoe. Het 
weer was in tegenstelling tot de afgelopen dagen aanzienlijk verbeterd. De bewolking was nagenoeg verdwenen, 
de wind was iets toegenomen maar het belangrijkste van alles: 'het was droog’. Onderweg naar de parkeerplaats 
werden er creatieve vertalingen bedacht wat de betekenis was van Pap of Clencoe kon zijn. Nadat we onze bepakking 
hadden omgehangen vertrokken we met frisse moed. Het parcours begon direct redelijk stijl omhoog, na een 
klein tochtje troffen we een eenzame wandelaar, wat bleek... we waren vanaf de verkeerde plaats gestart en dus 
hadden we de verkeerde route genomen. Dus herstellen, terug naar de bus, afhangen, de bus in en naar de andere 
parkeerplaats. Nu konden we dus echt beginnen aan het juiste parcours. In de verte zag de top van de Clencoe er 
zeer geweldig uit. Eenzaam, op een hoogte van ruim 700 meter, stak deze boven de andere heuvels uit. We hadden 
gekozen voor een alternatieve wandelroute. Via drassig gebied liepen we gestaag naar boven. Na een korte stop 
vlakbij de top klommen we over rotsachtig terrein het laatste stukje naar de top. Wat een geweldige uitzicht hadden 
we daar op deze hoogte. Nadat de nodige foto's gemaakt waren, daalden we via de toeristische route af naar het dal. 
Het was een geweldige dag en we kijken uit naar morgen wanneer we de Ben Nevis gaan beklimmen.

Dag 6: Ben Nevis
Vandaag stond het hoogtepunt van onze Schotland trip op het programma. Letterlijk en figuurlijk, want je kunt 
Schotland natuurlijk niet verlaten zonder de Ben Nevis te hebben beklommen. Met 1344 meter de hoogste berg 
in de UK. En laten we voor deze tocht nu ook nog schitterend weer hebben om ons naar boven te vergezellen. Om 
kwart voor 8 vertrekken we vanaf de parkeerplaats en hopen zo de grote stroom andere hikers voor te zijn. Na een 
goed begaanbaar eerste stuk, waar we al van verschillende mooie (zonnige!) uitzichten kunnen genieten, krijgen we 
toch een wat steilere stijging op losse stenen. In een van onze eerste pauzes worden we voorbij gegaan door een 
oudere man van toch wel boven de 70 die de berg op vliegt; en zoals de dame die door hem ingehaald wordt op 
het pad opmerkt: hoe een goede motivatie wil je hebben om die top te bereiken. Halverwege komen we dan toch 
echt in de sneeuw terecht. Eerst is dat nog een smalle strook, maar later worden dat toch aardige sneeuwvelden 
die overgestoken moeten worden om de top te bereiken. En dat gebeurt uiteindelijk nog voor half 12! Fenomenaal 
natuurlijk. De Hiking & Adventures vlag wordt gehesen. Wel worden de mutsen en jassen tevoorschijn gehaald want 
deze berg staat erom bekend zich te hullen in mist en wolken. En daarmee ook de mensen die hem beklimmen. 
Nadat alle foto’s genomen zijn en iedereen weer bijgekomen is van de klim vervolgen we onze weg weer naar 
beneden. Al snel kunnen alle extra lagen kleding weer uit. Het is in het begin lekker naar beneden te gaan, terwijl 
tegenliggers nog bezig zijn hun weg naar boven te maken. Toch zijn wel blij als we een paar uur later beneden aan de 
berg op het terras aan een biertje zitten. 

Dag 7: The Lost Valley
Na een herstellende nachtrust rijden we met onze bus richting Glen Coe. Allereerst brengen we een eerbetoon aan 
het monument voor  de MacDonalds Glen welke in de 17e eeuw op brute wijze werd afgeslacht door de Engelsen. 
Een klein deel van deze Glen bleef dit lot bespaard omdat ze zich verscholen in een verborgen vallei. Zie hier onze 
hike voor vandaag: het opsporen en betreden van ‘The Lost Valley’. Het weer deed nu Zuid-Europees aan waarbij 
de bergen nog meer de mooiste kanten toonden. Het pad is in het begin avontuurlijk met wat klimpartijen en 
leuke uitdagingen welke de avontuurlijke hiker zal aanspreken. Je kon merken dat de groep na de verschillende 
hikes meer souplesse en ritme had ontwikkeld. De beloning was de echt adembenemend mooie aankomst in de 
Valley. De groepsleden ondernamen allerlei spontane initiatieven van luieren in het gras tot het beklimmen van wat 
rotspartijen. Na heerlijk te hebben verpoosd gingen we via de dezelfde route terug naar de parkeerplaats. Aldaar 
werden we opgewacht door een Schotse Straatmuzikant met een doedelzak. Een toepasselijkere afrondingen konden 
we ons niet voorstellen ondanks soms de valse noten. Daarna was het tijd voor de Boots Bar om te vieren dat we 
heelhuids, voldaan en tevreden door het Schotse Land hebben kunnen hiken. Zondermeer grandioze momenten en 
beelden die eigenlijk niet met woorden te beschrijven zijn. Kortom, beleef het zelf bij de eerstvolgende hike in dit 
mooie land. 

In 2019 gaan we weer naar Schotland! Kijk op hiking-adventures.nl voor meer informatie.

HIKING & ADVENTURES 15
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Een huttentrektocht op sneeuwschoenen door de ongerepte natuur van Noorwegen, waarbij genieten op nummer 
één staat. In deze 5-daagse tocht laten wij jou een prachtig stukje natuur van Noorwegen zien. Van prachtige 
meertjes tot mooie bergtoppen met unieke uitzichten. Te voet trekken we met onze rugzakken van hut naar hut. 
In principe komen we geen bevoorradingspunt tegen, dus we dragen ons eten zelf mee. Water is er in de prachtige 
natuur genoeg te vinden. Tijdens deze tocht leer je onderweg de basics over survival, de natuur en het hiken.
We beginnen en starten deze week met een overnachting in een hotel waarbij diner en ontbijt zijn inbegrepen.

Adembenemend mooie reis naar Nepal met als hoogtepunt een 10-daagse trektocht naar Annapurna Basecamp 
(4.160m). Van daaruit heb je uitzicht over een fenomenaal landschap met enorme gletsjers en bergwanden rondom 
die nog eens 3.000-4.000m hoger zijn! We overnachten in eenvoudige, maar comfortabele guesthouses (2 persoons 
kamers).
Een prachtige reis langs diverse hoogtepunten:
• Poon Hill (3.210m - prachtige zonsopkomst over Himalaya);
• kleurrijke dorpjes met vriendelijke mensen;
• oeroude wouden met diverse soorten apen, vlinders en vogels;
• wandelen door diepe ravijnen, over hangbruggen en langs kliffen.
• Annapurna Basecamp (4.160m) met Annapurna Sanctuary

Voor en na de 10-daagse trekking is er ruimte voor de culturele hoogtepunten van Kathmandu Valley.

Kungsleden is een lange wandelroute door de schitterende natuur van Zweeds Lapland. Bij velen van ons wel 
bekend van de Fjällräven Classic in augustus. Nu gaan we terug in de winter! De meren zijn bevroren en vormen een 
kaarsrechte en horizontale weg: alles bedekt met een dikke laag sneeuw. we trekken op onze sneeuwschoenen door 
de bossen van Abisko en over vlaktes tussen prachtig uitgesleten bergen. We dragen onze rugzak met daarin onze 
slaapzak en kleren, het eten gaat met de hondenslee. Aan het eind van de dag warmen we ons bij de houtkachel 
in schitterend gelegen berghutten waar we ook overnachten. Daarnaast hebben we een grote kans dat we ‘aurora 
borealis’, het noorderlicht te zien krijgen. Aan het eind van de trekking maken we nog een korte tocht met een 
sneeuwscooter.

PROGRAMMA 2019

noorwegen sneeuwschoenen trektocht
maart 2019

nepal annapurna trekking
20 maart - 7 april 2019

zweden: sneeuwschoenen trektocht
1 april - 9 april 2019

Toubkal in de Marokkaanse Atlas is de hoogste berg van Noord-Afrika. We beginnen in Marrakech en bezoeken 
de Souks met talloze  slangenbezweeders en kleur- en geurrijke eetkraampjes. Daarna beginnen we aan het echte 
avontuur: een trekking door de hoge Atlas, waar het droge en toch groene landschap je zal verrassen. Net als de 
schitterende uitzichten en de vriendelijke lokale bevolking. We overnachten in pittoreske Berberdorpjes waar de 
tijd lijkt te hebben stilgestaan.De laatste dagen gaan we echt de hoogte in. Na een pittige dagwandeling de berg op 
overnachten we in een berghut in de sneeuw. De volgende ochtend lopen we onder begeleiding de Toubkal op.

Trekking door misschien wel de mooiste gebieden van Schotland. Langs meren en over heuvels trekken we deze 
klassieke route. Onderweg passeren we schapenweides en over uitgestrekte heidevelden. We doorwaden een paar 
riviertjes en overnachten in schitterend gelegen guesthouses. Aan het eind beklimmen we de Ben Nevis waarna we 
genieten van een biertje in het prachtige Fort William. Een prachtige reis door een van de mooiste gebieden van 
Europa!

De Laugavegur ('weg naar de warme bronnen') is een zeer populaire wandelroute in IJsland waar jaarlijks vele 
wandelaars uit de hele wereld naartoe komen. Dit grote succes dankt deze tocht aan de geweldige landschappelijke 
variatie. In amper zes dagen tijd maak je kennis met de meest uiteenlopende aspecten van het eiland: je snuift de 
geur van de heerlijke berkenbossen in Þórsmörk op, blikt in de bodemloze diepten van de canyon Markarfljótsgljúfur, 
ontdekt de geweldige gletsjers van Eyjafjallajökull en Mýrdalsjökull en doorkruist pikzwarte woestijnen en sombere 
lavavelden. En altijd weer zijn er die grillig gevormde bergen, die zo als decor voor de film ‘Lord of the rings’ zouden 
kunnen dienen. En als apotheose heb je de ryolietbergen met hun schitterende kleuren, geheimzinnige kloven, 
solfataren en warme bronnen, die ieder jaar vele bezoekers naar Landmannalaugar lokken.

marokko: trekking toubkal
6 april - 13 april 2019

schotland: west higland way
mei 2019

ijsland rugzaktrekking
juli 2019

www.hiking-adventures.nlADVENTUREs
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Veel deelnemers komen jaarlijks terug voor deze tocht, dus het is niet verwonderlijk dat velen dit de mooiste 
trekking in de wereld noemen. Vandaar dat deze tocht ook voor Hiking & Adventures inmiddels een 'classic' is! Vijf 
dagen wandelen door het prachtige noord Zweedse landschap. Bergen, sneeuwvelden, riviertjes waaruit je zo kan 
drinken. Prachtige vergezichten. Alles perfect georganiseerd door het Zweedse Fjällräven: onderweg kun je je voor-
raad voedsel aanvullen en af en toe staat er een kraampje waar je wordt verrast met een lekkernij. Voorafgaand aan 
de trekking brengen we een middag door in Stockholm. We sluiten af met een knallend eindfeest in de 'Trekker's Inn' 
in Abisko.

Bij Bushcraft draait het om het leren van vaardigheden om comfortabel in de vrije natuur te kunnen leven.
Denk aan het zelf maken van vuur. Daar komt veel bij kijken: selectie van het juiste hout en tondelmateriaal
bijvoorbeeld. En de vaardigheden om zelf een vuurboog te maken: touw maken van planten die je vindt en het uit-
snijden van de houten boog. En nu nog vuur maken...
Dit weekend is ook bijzonder geschikt voor kinderen (8+). Een unieke kans om samen met je vader (of moeder, oom, 
tante en noem maar op) vuur te maken, touwen te knopen, te leren snijden met een mes, te speuren naar wilde 
dieren en slape onder de sterren.
Maar iedere volwassene zonder kind kan zich natuurlijk ook aanmelden.
Zie voor een impressie ons kanaal op youtube: youtu.be/W-dkxPmZ_cc

Een epische tocht naar het hoogste punt van het Afrikaanse continent. De beklimming van de Kilimanjaro (5.895m) is 
een pittige, maar onvergetelijke reis. In een lange karavaan lopen we, vergezeld door dragers, de berg op. We passe-
ren verschillende klimaatzones en genieten van prachtige vergezichten op het Afrikaanse landschap. 's Avonds slaan 
we ons kamp op en laten we ons verrassen door de inventieve en gastvrije koks.
Na afloop kun je nog een paar hoogtepunten bijboeken:
• Safari door de Serengeti of Arusha National Park
• Korte strandvakantie op de witte koraalzanden van Zanzibar.

zweden fjallraven classic
augustus 2019

bushcraft
datum volgt

kilimanjaro
najaar 2019

www.hiking-adventures.nl ADVENTUREs
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Op vrijdagmiddag 1 juni verzamelden we bij het 
scoutingterrein Naaldenveld in Bentveld. De beheerder 
ontving ons zeer vriendelijk en na inschrijving kregen we 
een brandblusser en emmer mee voor bij het kampvuur. 
Veiligheid staat voorop. Het terrein waar we verblijven 
is heuvelachtig. In een dal, met de toepasselijke naam 
“Berg en Dal” vonden we een prachtig plekje voor ons 
kamp. Vanwege de dreigende regen zetten we in rap 
tempo de tenten en tarps op. En inderdaad, we hielden 
het niet droog. Maar dat hoort ook bij bushcrafting. 
Omgaan met de omstandigheden die je in de natuur 
aantreft en er dan toch het beste van maken. Het gaat 
hier niet om te overleven, maar om het plezier om in de 
natuur te verblijven en het je met beperkte middelen 
aangenaam te maken. En aangenaam was het zeker, 
want onder een grote tarp, gespannen tussen de bomen 
zaten we heerlijk droog.

Door de regen was het wel iets lastiger om het vuur 
aan te krijgen. Maar vanwege de droogte van afgelopen 
weken waren de gesprokkelde twijgjes en takken van 
binnen in elk geval goed droog. Het duurde dan ook niet 
lang voor we gezellig om een knetterend kampvuurtje 
zaten. De tomatensoep was snel opgewarmd en 
met wat stokbrood en kaasjes erbij hadden we een 
smakelijk menu. Na het eten kregen alle deelnemers een 
bushcraftmes. En al wordt het mes die avond alleen nog 
gebruikt om kaas en stokbrood te snijden, we voelen ons 
nu toch al echte bushcrafters.  De volgende morgen gaat 
al om 06:00 de wekker. We gaan namelijk met Micha en 
Joost een 'vroege vogels' wandeling maken. Kijken, maar 
vooral luisteren wat er nu allemaal in het bos te zien 
en te horen is. We leren van alles over de verschillende 
vogels en eetbare planten in het gebied. 

bushcraft
HIKING & ADVENTURES 21
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Na het ontbijt gaan we aan de slag met 
het bushcraftmes. We leren verschillende 
snijtechnieken en maken al snel allerlei 
praktische gereedschappen: zoals een 
pothaak, waarmee je een pan boven het 
vuur kan hangen. Vervolgens gaan we aan 
de slag met vuur maken. Uiteraard zonder 
lucifers of een aansteker te gebruiken. Want 
wij gebruiken de 'firestriker'. Een staafje 
magnesium waarlangs je met een stukje ijzer 
schraapt. Hierdoor krijg je kleine vonkjes 
waarmee je fijn gesneden natuurlijk materiaal 
kan ontsteken. Als dat eenmaal brandt kan 
je steeds grotere stukjes erbij doen totdat je 
een mooi vuurtje hebt. Nadat iedereen succes 
heeft behaald met de berkenbast en het 
wattenpropje wordt het tijd om eens een echt 
blok berkenhout in brand te krijgen. Micha 
gaf het goede voorbeeld en na wat oefenen 
lukte het iedereen om zelfstandig  een prachtig 
vuur te bouwen. Nu ons enthousiasme 
was aangewakkerd gingen we met lastiger 
technieken aan de slag. We leerden omgaan 
met een klassieke viking vuurslag, een tondel 
van verschroeid katoen en de tondelzwam. 
En na de lunch hebben we zelfs gewerkt 
met de vuurboog, waarmee je door middel 
van wrijving met een spil en een blok hout 
een vonk maakt waarmee je de tondel 
kan aansteken. Dit is een werkje waar veel 
techniek, geduld en doorzettingsvermogen 
bij komt kijken.  Langzaam wordt het tijd om 

met het avondeten aan de slag te gaan. Op het 
menu staat een Italiaanse groentenschotel en 
een stoofpot met rundvlees. Het vergt flink 
wat tijd om alles te wassen, snijden en dan 
klaar te stoven in de zg. Dutch ovens; grote 
gietijzeren pannen die je aan de driepoot 
boven het vuur kunt hangen. Na enkele uren 
pruttelen op het vuur zijn de twee grote 
Dutch ovens zeer heet en is de inhoud gaar. 
Op het deksel worden tussendoor nog enkele 
tosti’s gemaakt voor de jeugd. Zo gaat dat in 
de moderne bush. De vaders nemen nu een 
borrel en de jeugd een frisje. Wat een heerlijke 
maaltijd hebben we gemaakt. De twee 
enorme pannen worden geheel leeggegeten. 
Als toetje staat gebakken banaan met chocola 
op de kaart. Gezellig praten we na over de 
workshops van die dag en nog vele andere 
herinneringen komen ter sprake. Ook de 
derde dag beginnen we vroeg met de 'vroege 
vogelloop', al zijn er een paar die kennelijk 
moeite hebben om van hun slaapmatjes te 
komen. Het belooft een prachtige dag te 
worden met de mooie blauwe lucht en het 
lekkere zonnetje. De korte broek kan gerust 
aan! Vuur maken, ontbijten met koffie en 
een gebakken eitje. Een goed begin van de 
dag. Vandaag krijgen wij een stoomcursus 
oriëntatielopen. Een onderdeel wat in de 
Mini Adventurerace heel gewoon is, maar ja 
iedereen heeft tegenwoordig een navigatie 
apparaat.
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” Aan de hand van een kompas en opgegeven graden 

gaan we een ronde door het dichte bos lopen. Als we 
goed lopen dan komen we onderweg op de checkpoints 
kleine touwtjes tegen met daarin diverse knopen die 
we moeten herkennen. Toch lastig zo'n kompas. Blijft de 
'noord pijl' nu echt dezelfde kant op wijzen of wijkt ie 
een beetje af?

Uiteindelijk zijn we weer terug op het basiskamp en 
volgt een les over de kaarthoekmeter en de kaart. Zeer 
snel leren we met deze leuke manier van oriënteren om 
te gaan. Al snel wordt geopperd om mee te doen aan 
de Mini Adventurerace! Micha vertelt ons vervolgens 
alles over de eetbare planten die in deze omgeving 
groeien. Hij laat foto’s zien en geeft voorbeelden waar 
de planten voor zijn. Eetbaar in een salade of voor 
medicinaal gebruikt. Dat laatste kon direct worden 
toegepast op een kleine snede in de vinger die een van 
de deelnemers had opgelopen.  Na de lunch breken 
we het kamp op en worden onze spullen naar de auto 
terug gebracht. Maar eerst krijgen de kinderen hun wel 
verdiende Bushcraft certificaat. Wat zijn ze trots op dit 
mooie certificaat. Dat worden maandag grote verhalen 
in de klas. Hierna rijden we naar de hoofdingang van 
het Amsterdamse Waterleiding gebied. Daar parkeren 
we onze auto’s en gaan een mooie wandeling door een 
heel bijzonder gebied maken. We spotten een hoop 
dieren zoals damherten, zwanen, buizerds, Canadese 
ganzen en duinkonijnen. En dan wordt het helaas al 
weer tijd om naar huis te gaan. Het was een heerlijk 
en ontspannen weekend, we hadden het nog wel een 
weekje langer willen blijven in deze prachtige omgeving 
in het Noord Hollands duingebied. 
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De Skrim-Sauheradfjella op de grens van de provincies Telemark en Buskerud is een prachtig gebied met geografisch 
sterk verschillende landschappen. Van maanachtige landschappen op hoogte tot mooie uitgestrekte wouden in lager 
gelegen gebied. Er komen diverse dieren voor waaronder steenarend, raven, elanden, herten, lynxen, vossen en 
marterachtigen. Er verblijven hier geen permanente roedels wolven, maar een ‘passant’ is niet uitgesloten. Beren 
komen hier in principe niet voor.

Dag 1: reizen en chillen
Nadat we aankomen op de luchthaven van Oslo reizen we per trein en bus verder naar 'Notodden skysstasjon', waar 
we rond 14:15 uur aankwamen. Na een korte opfrissing in ons hotel treffen we de andere deelnemers in een café 
restaurant tegenover het hotel. Na wat drankjes en redelijk hoog geprijsd bier pakken we onze rugzakken voor de 
komende wandeldagen. Enkele weken geleden vroor het hier in de buurt nog 41 graden! Nu is dat tussen de -3 en -9 
en er ligt voldoende sneeuw, heel veel sneeuw. Na het eten volgt een briefing door onze gids Maurice. Waar gaan we 
lopen? wat neem je mee? Hoe werkt een sneeuwschoen? Daarna heerlijk chillen en wachten op de dag van morgen.

Dag 2: een beetje warmte en eten
Na een heerlijke nacht in een goed bed (sommigen droomden al van elanden en sneeuwhazen) is het 
vanochtend dan eindelijk zo ver. Om 10:00 worden we opgehaald en reizen we met een busje naar het startpunt. 
Sneeuwschoenen aan en hoppa, er tegenaan. Remco maakte onze track en rustig slingerden wij door het Noorse 
sneeuwlandschap. Genieten van de mooie omgeving en de verrassend bijzondere sneeuwsculpturen. We kregen 
er geen genoeg van. De hele tocht lichte sneeuwval, 5 tot 8 graden vorst en nauwelijks wind. Jippie. Nadat we 
aankomen bij onze hutten maken we direct de kachels aan. Het lijkt snel aangenaam binnen, maar de sneeuw 
bleef gewoon op de vloer liggen. Dan wat klusjes: toiletten uitgegraven, sneeuw smelten (duurt een eeuwigheid), 
avondmaaltijd maken. Nu merk je pas wat een tijd en energie het kost om op deze wijze je kostje klaar te maken en 
het een beetje behaaglijk te maken. Respect voor onze voorouders! Op naar de avond: de voetjes op hoog en een 
gezelschapsspelletje spelen. Met iets lekkers bij de thee of koffie: paaseitjes. Nooit geweten dat je zo kon lachen 
met een spelletje Mens erger je niet. Met een drupje borrel en een worstje was het prima toeven bij een snorrende 
kachel. Truste en tot morgen.

Dag 3: mysterieuze landschap en de verdwijntruc!
Om tien uur staat iedereen klaar met volle bepakking klaar voor vertrek. Het was de dag van sporen trekken door de 
sneeuw, de glijpartijen, de route zoeken in de mist, de valpartijen, de super geniet momenten onderweg, de vele foto 
momenten en dit alles in een fantastische magische sneeuwwereld! Er lag een meter sneeuw over de heuvels die 
we beklommen. Door de mist waren alle takjes van de bomen vol met rijp, echt een andere wereld! Iedereen zocht 
het hoger op behalve Gerrit, die dook in een sneeuwgat van 2 meter diep. toch bijzonder alleen een hoofd boven de 
sneeuw uit te zien komen. Na zijn reddingspoging konden we weer door! Rond 15:30 uur kwamen we aan bij onze 
slaapplek 'Sveinsbu'. Wederom een top plek! Na de verdeling over de huisjes kon er gelijk begonnen worden met 
vuur aanmaken en sneeuwsmelten voor drinkwater en het eten. Op naar de avonturen van morgen!

Dag 4: mist en ijzige wind
Vandaag een heen en weer etappe door mistig en mysterieus Noorwegen. We slapen wederom in de hut van 
Sveinsbu. De mist houdt aan, maar toch gaan we voor een beklimming van een top bij Skrimfjella. Het klaart niet 
op, maar de klim ‘off road’ is dikke fun. Een moeilijke passage maakt de dag nog een echt hiking adventure. Tijdens 
de oversteek over een meer bij een snijdende wind is het erg koud, maar een paar uur later zitten we alweer in de 
hut met een warme kachel. IJs smelten en zowaar worst en een borrel. Vandaag hebben we 14km gelopen op onze 
sneeuwschoenen.

noorwegen 4-9 maart
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Dag 5: 
Tien uur, we zijn er klaar voor. Ondanks lichte sneeuwval en lichte wind staat iedereen paraat, de meeste met een 
zonnebril op! Tja vandaag zou de zon zich misschien even laten zien. Wat vaker afdalen en regelmatig gaan er een 
paar onderuit. Hier en daar werd een heuse glijbaan gecreëerd.  Bobbejaanland zou er trots op zijn! Langzaam aan 
kregen we wat meer zicht doordat de bewolking wat minder werd. Zou die zon...? Om verveling niet toe te laten 
slaan zochten we een nieuw pad door het bos. Heleen wilde eens ervaren hoe het was om zelf het pad door de 
verse sneeuw te ploegen. Nou dat ging haar goed af. Wat een kracht onze kleinste deelnemer heeft! Toen Maurice 
onze gids het even over nam, ging het toch veel 'beter'. Althans, tot hij compleet onder de sneeuw verdween. Tot 
grote hilariteit van de groep. Toch kwam hij er op eigen kracht uit. Omdat het niet zo ver meer zou zijn naar de 
volgende hut namen we geen warme lunch maar slechts wat mueslirepen. Maar dat viel tegen want langzaamaan 
kregen we last van de honger klop. Op karakter bleven we doorgaan. Bij een riviertje troffen we een heel mooi klein 
boswachtershuisje waar je met tweeën gratis mag overnachten. Het huisje had een hoed van sneeuw van zeker 
een meter dik. En of het aan de hoed lag weten we niet, maar onderweg werden in de sneeuwvormen vreemde 
waarnemingen gedaan. Zoals raven, nog niet zo vreemd hier, maar ook trollen, lichaamsdelen als billen en benen en 
nog meer. Maar op zich is het niet zo moeilijk om in dit mooie winterwonder landschap, wat een beetje weg heeft 
van Frozen, zodat we zelfs Olav dachten te spotten en ook nog bijna de zon.  Het laatste stuk ging over een groot 
meer, Kolsjø. Voor het meer nog een laatste glijbaan en toen in een ruk door naar de hut. Daar troffen we een Erik 
(de Noorman) maar toen hij onze groep zag gaf hij spontaan de hut aan ons. Thanks man. Vervolgens ons dagelijks 
ritueel: vuur maken, sneeuw smelten, water koken en eten maken. En natuurlijk relaxen en misschien straks weer 
voor de echte mannen een sneeuwval. Slaap zacht!
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Dag 6: Zonnige afsluiting
Na een goede nachtrust in de 'Pramvika' hut zagen 
we voor het eerst deze week de zon doorbreken. 
Een prachtig gezicht over het meer Kolsjø. Het 
eerste stuk over het meer leverde de nodige 
foto's op. Er werden een paar sneeuwduiken 
genomen en snow angels gemaakt. Na een pittig 
stuk naar boven troffen we een duidelijk spoor 
(waarschijnlijk van een eland), wat ons naar de 
weg leidde. Vanaf hier konden we het laatste stuk 
naar beneden lopen waar de taxi ons zou oppikken. 
Na een nodige en welverdiende douche in het 
hotel hebben we nog even heerlijk geluncht in een 
nabijgelegen restaurant. Vandaag was een mooie 
zonnige afsluiting van een geweldige avontuurlijke 
week. 

Ook een sneeuwschoenen trektocht maken?
In 2019 organiseren we twee tochten. 

Kijk op hiking-adventures.nl voor meer informatie.

“een geweldige
avontuurlijke

week”
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Hans heeft mij gevraagd om een verslag te maken van deze onvergetelijke trip En als oud commando dienstmaatje 
doe je dat natuurlijk met liefde. Het avontuur begint al bij aankomst in Marrakesh. We staan lang in de rij voor de 
uitgebreide paspoort controle. Wat Afrika in komt wordt uiterst secuur gecheckt en ge dubbel checkt. Twee van 
ons konden niet precies aangeven in welk Riad Hotel we verbleven in de stad en werden uit de rij gehaald voor een 
trippelcheck, waardoor we nog een uur langer op hun moesten wachten. Onze eerste indrukken van deze stad is een 
overheersend “Efteling gevoel” Een onvoorstelbare georganiseerde chaos, smalle soeks waar paard en wagen, vele 
mensen, fietsen en brommers, Tuk Tuks, al toeterend en slingerend een weg vinden. Het is uitkijken en meeveren 
geblazen. We verbazen ons over het verschil tussen arm en rijk, bedelaars en Bentleys. Maar ook het gebrek aan 
hygiëne, de vis en het vlees liggen gewoon onder de stralende zon. Rob Geus van de Smaakpolitie zou de rest van zijn 
leven kunnen roepen “daar word ik niet vrolijk van” Maar wij wel, het was een heerlijke eerste dag met een bietje 
op het dak terras met een leuke groep. Dat belooft nog wat voor de rest van de week. De volgende dag vertrekken 
we per busje naar het plaatsje Asni daar worden de ezels opgeladen met onze blauwe duffels en vertrekken wij 
naar boven. Onderweg rusten we even op een pas op 2000 meter. Het tempo is aangenaam en er is ruimte om te 
genieten van de rode bergen met hun woeste cactussen en struiken. We kunnen rustig acclimatiseren, wennen aan 
het lopen in de bergen. We lopen naar de verzameling hutten die Tiziane genoemd wordt. Onze aankomst wordt 
opgemerkt door de plaatselijke kinderen die ons hoopvol aankijken en roepen “Bonjour en Bon Bon” we gaven ze 
wat snoep en wat ballonnen. We hebben geslapen in de Tihliwine Gite. De “geiten werden daar gescheiden van de 
bokken”, zo hoort dat in Marokko. In ons hok hing al snel de geur van mannen op een kluitje. We moesten van Hans 
om half 6 op vanwege “de warmte”.

verslag toubkal april 2018
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Toen we echter vertrokken regende het pijpenstelen en later begon het zelfs te sneeuwen. Onderweg kreeg een ezel 
op een glad en smal paadje hoogtevrees en moest worden afgeladen. Het arme dier moest flink “geaaid” worden om 
hem weer in beweging te krijgen. Vanwege het gure weer is besloten om door te lopen naar de volgende plaats.
Aangekomen in de volgende gehucht Tamzoult is er weer een soort cultuurshock. Het lijkt hier wel de middeleeuwen.

Niet te geloven wat een bijzondere samenleving, de tijd heeft hier echt stil gestaan. We hebben op het dakterras 
gezeten en hebben ons vermaakt door te kijken naar de lokale bevolking met hun gebruiken. Die avond krijgen we 
het verzoek om ons in traditionele kledij te steken. Waarbij de gidsen en ezeldrijvers de avond van hun leven hebben, 
en wij allen blij zijn dat het getrommel en gejoel ten einde is. De volgende staat in het thema van het “stapelen”
Hans legde ons, op geheel eigen wijze uit, dat je veel moet drinken in de bergen, en noemt dat stapelen. Dat werd 
de hele dag met vaste regelmaat geroepen zodat de heren in kwestie ook regelmatig moesten “ont-stapelen” achter 
de plaatselijke struiken. Het leek een warme dag te worden. We vertrokken daarom vroeg uit het middeleeuwse 
gehucht en liepen het dal uit langs de plaatselijke akkertjes die doen denken aan droge wadi’s. Op de pas stond 
een klein hutje waar er vers geperste sinaasappelsap kon worden gekocht en dat smaakte heerlijk. We hadden flink 
de vaart er in dus we waren te snel op de heilige plaats waar we de lunch zouden krijgen. De helling op richting de 
Refuge begon het te regenen en later zelfs iets te sneeuwen. We waren blij dat we in de CAS Refuge kwamen waar 
al snel de dis klaar stond. In de hut bleken veel stapelbedden te zijn en we werden al snel stapelgek van de drukte. 
Vroeg slapen dus voor de top dag van morgen, ‘de topdag’.

“de tijd heeft hier
echt stil gestaan”

Het slapen in een berghut was zoals je dat van een populaire hut mag verwachten. Met zijn allen hutje aan mutje 
waarbij mensen hoesten, snurken, r@ften, en om de haverklap naar de wc moeten of even iets zoeken met hun 
koplamp aan. Na deze gelukkig zeer korte nacht mochten we om half vijf ons klaar maken voor de tocht. Koplampje 
op, gamachen om, stijgijzertjes onder en daar gaan we. De zon kwam boven de horizon en dat was een magisch 
moment. De wind wakkerde aan van een stijve bries in het dal naar orkaankracht op de top. Enkelen werden 
onderweg soms letterlijk omver gewaaid. Het verblijf op de top was hierdoor zeer kort met min 17 en deze extreme 
wind was het maken van de top foto met het tonen van de Hiking & Adventure vlag een ware uitdaging. Het uitzicht 
was fenomenaal, het Saghroengebergte in het oosten. Het Sirouagebergte in het westen, en de Haouzvlakte in het 
noorden en de woestijn in het zuiden. Vanwege de extreme kou haasten ons naar het dal, en besloten niet weer een 
nachtje te doen in de Toubkal hut, maar meteen door te stoten naar de Gite in het plaatsje Imlil in het dal. Dat bleek 
een heerlijke plek met enkele 2 persoonskamers en een nette wc Dat is ook wel een opluchting na een aantal dagen 
in de rimboe. De gidsen, ezeldrijvers en de kok werden bedankt voor hun enorme inzet met een enveloppe met 
inhoud. We genoten van weer een afwisselende overheerlijke maaltijd en de meeste van ons lagen er weer vroeg in. 
De volgende dag gingen we weer terug naar Marrakesh waar we ons weer konden wentelen in de Afrikaanse drukte 
van de stad. Het doet nog het meest denken aan Koningsdag in Amsterdam, waarbij iedereen je iets proberen aan 
te smeren. Het 1000 en 1 nacht gevoel wat van 12 uur ‘s middags tot diep in de nacht door gaat. Op aanraden van 
Hans bezochten we de plaatselijke Hammam waar we ons lieten wassen, scrubben en masseren. Ook de plaatselijke 
barbier deed goede zaken. Onder het genot van een paar overheerlijke biertjes kijken we terug op een bijzondere 
onvergetelijke reis Hans bedankt voor de bijzondere wijze waarop je ons door de bergen hebt geloodst het leek soms 
wel of ik terug was in mijn commando tijd met jou. Tot een volgende keer.
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Adventure racen is een sportdiscipline waarbij een route van A naar B naar C, 
enzovoort wordt afgelegd. Tijdens de race moeten teams van minimaal twee 
personen of soms ook groepen non-stop een traject op eigen kracht afleggen, waar 
men onderweg natuurlijke en opgebouwde hindernissen tegenkomt. De organisatie 
verschaft de deelnemers een landkaart met daarop ingetekend de coördinaten 
waar men langs moet. De teams moeten door middel van navigatie zoveel mogelijk 
checkpoints (cp’s), verplichte punten (vp’s) en soms ook bonuspunten (bp’s) 
verzamelen. Deze cp’s, vp’s of bp’s zijn meestal goed zichtbaar opgehangen. Soms 
moet men klimmen, zwemmen of heel nauwkeurig navigeren om deze te vinden. 
Tegenwoordig gebruikt men elektronische tags, waardoor achteraf te controleren is 
of men de check-points gevonden heeft. Het team met de meeste cp’s en daarnaast 
de snelste tijd wint de wedstrijd. 

Het spreekt voor zich dat kracht, uithoudingsvermogen, souplesse en 
doorzettingsvermogen nodig zijn om de finish te halen. De routekeuze van de 
deelnemers is overwegend vrij. Het kaartlezen is dan ook een belangrijk onderdeel 
van het adventure racen omdat het een grote invloed heeft op de hoeveelheid 
tijd die men nodig hebt om de route af te leggen. Het kan dus zijn dat men in een 
wedstrijd moet lopen, fietsen, steppen of kanoën/kajakken. Dit is afhankelijk van 
het type wedstrijd. Het kan ook zijn dat men moet zwemmen, skeeleren, langlaufen, 
mountainbiken, paardrijden. Zelfs vervoer door de lucht zoals paragliding en 
deltavliegen is mogelijk. Daarnaast komt men onderweg verschillende bijzondere 
opdrachten tegen, denk daarbij aan touwbruggen, abseilen, tokkelen en boomstam- 
en zandzaksjouwen. De link met de survivalsport en de latere ontstane mud races 
e.d. is hiermee gelegd. Ook het afleggen van een tussentijdse route op kompas of 
door middel kaartcoördinaten kan in het parcours verwerkt zijn.

Afhankelijk van de duur van de wedstrijd slapen de deelnemers niet of zeer weinig. 
In Nederland zijn veelal wedstrijden van 4, 8, 12 of 24 uur. In andere landen worden 
ook wel meerdaagse races georganiseerd.

In Nederland kent men de Dutch Adventure Race series. Een serie van negen 
wedstrijden welke gehouden worden door het hele landen een overall klassement 
heeft. Daarnaast worden er vele races in West Europa georganiseerd.

wat is een adventure race?


