REIZEN

Genieten is hier
een koud kunstje

Om het betoverende winterwalhalla Lapland te ontdekken, moet je temperaturen van
-30 °C trotseren. Maar freezing your butt off is het hier
helemaal waard. Fins Lapland
is hét ultieme winteravontuur
waar je 100 procent 
opgeladen van terugkomt.
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Op ontdekkingstocht in Fins Lapland
Dat je je in Lapland in een
volledig witte wereld van
krakende poedersneeuw
bevindt, is maar een van de
dingen die het tot een
sprookjesachtige, bijna onre
alistisch mooie bestemming
maken. Dat merken we al
wanneer we het vliegtuig
uitstappen: zelfs de landings
baan komt hier met een uit
zicht. Dit wordt een reis van
extremen: extreme schoon
heid, maar ook extreme kou
de. Niet alleen onze neus
haartjes vriezen letterlijk aan
wanneer we naar het kleine
vlieghavengebouw van Kittilä
schuifelen, ook het bagage
ruim zit vastgevroren. Twee
uur wachten op een koffer is
nog nooit zo spannend
geweest. Want in Lapland
ben je het best uitgerust

‘Het landschap ziet er overal
hetzelfde uit in Fins Lapland.
Maar net dat minimalisme
maakt het er zo bijzonder.’
met de dikste kleren die je
in huis hebt. Zonder valies
ben je er dus niet veel
waard! Wanneer we einde
lijk in de bus richting eind
bestemming zitten, begint de
zon zachtjes onder te gaan,
kleurt de hemel roze en staat
er instant een waar winter
wonderland op ons netvlies
gebrand. We kunnen niet
wachten om erop uit te trek
ken in de wildernis van het
Hoge Noorden.

THE GREAT BIG WHITE
NOTHING
We verblijven een week lang
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in een chaletachtige cabin
van een hippe hostel (ja, dat
bestaat daar). Dat hostel ligt
in Äkäslompolo, een dorpje
dat een flink stuk boven de
poolcirkel ligt in het Finse
gedeelte van Lapland.
Äkäslompolo is niet meer
dan een paar verloren gelo
pen, besneeuwde brieven
bussen, een verlaten busstation en een weg met
safarihuizen (vanwaaruit je je
excursies doet), een super
markt (waar locals gaan
shoppen met de slee en die
– raar maar waar – enorm
groot is), drie traditionele
restaurants (waar beer en
rendier op het menu staan),
een pub en een karaokebar.
Alles wat je nodig hebt bin
nen handbereik, zeg maar.
Verder is er, gelukkig maar,

alleen the great big (euh
white) nothing. Een spierwit,
eindeloos sneeuwlandschap.
Bijna onecht. Dat sneeuw
landschap ziet er trouwens
overal hetzelfde uit in Fins
Lapland: witte vlaktes, hier
en daar een heuvel en maar
drie types ondergesneeuwde
bomen. En dat is prima.
Want net dat minimalisme
maakt het er zo bijzonder. Er
zijn zo weinig visuele prik
kels dat je helemaal kan
verdrinken in het nu én in de
excursies die op het pro
gramma staan. De dagen in
winters Lapland zijn ook
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Welkom in Winter Wonderland!
‘Opwarmen doen we in een
joert met Lapland-verhalen,
een warme kop bessensap en
een Fins kaneelbroodje erbij.’

kort, je hebt maar zo’n vijf
uur licht. Maar wat voor
licht! Als de zon boven de
horizon komt piepen, dan
kleurt de hemel pastelroze. Postkaartwaardig is
het minste wat je van dit
schouwspel kan zeggen.
Weinig licht zorgt voor veel
tijd en het gevoel dat je écht
kan onthaasten. Gezellig
voor de open haard kruipen
en eindeloos lang aperitie
ven. Want als het donker
wordt, is er maar één ding
waar je op wacht: het noor
derlicht. Bijna geobsedeerd
de Aurora-app checken moet
je dus ook bij je avondactivi
teit rekenen. Want hoewel
januari en februari de beste
maanden zijn om het licht te
zien, kan het dat het een
week lang verstoppertje
speelt. En het is net het feit
dat je het misschien niét ziet,
dat het wachten zo spannend
en uniek maakt.
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ALS HEADSPACE
OVERBODIG WORDT
Met de husky’s door het
winterlandschap scheren is
waarschijnlijk dé activiteit
waar we het hardst naar uit
kijken. Wanneer we aankomen op de boerderij,
blaffen de charmante
beestjes ons enthousiast
tegemoet. Ze kunnen niet
wachten om uit hun startblokken te schieten, vertelt Massa, de eigenaar
van de boerderij. Vijf
enthousiastelingen worden
voor onze slee gespannen: zij
zullen ons de volgende tien
kilometer vooruit trekken.
Bivakmuts op (dat is echt
nodig als je met een snelheid
van 20 km/u voortraast) en
gaan. Dit is zalig rustgevend,
bijna meditatief. Who needs
Headspace anyway? Het is
heerlijk om zien hoe blij de
honden – een mix van
Siberische en Alaskan

husky’s – worden van dat
rennen. Opwarmen doen we
achteraf in een joert met
Lapland-verhalen, een
warme kop bessensap en een
geroosterd Fins kaneelbrood
je erbij. Later in de week
blijkt dat dit traditie is, na
elke ijskoude excursie
worden we zo in de watten
gelegd om onze verkleumde
lijven op te warmen.
Voor wie het nog wat
stoerder en sneller mag,
is er een sneeuwscooterexcursie. Die staat in
schril contrast met ons
rendiertochtje van de
vorige dag. Want hoewel
die dieren ongelooflijk mooi
zijn, hobbelen ze toch maar

wat onhandig en plomp voor
uit. Je kan het hen ook niet
kwalijk nemen, want tijdens
de wintermaanden ligt hun
voedsel ondergesneeuwd en
moeten ze overleven op wat
mos of met datgene wat ze
krijgen als ze terugkeren naar
Heidi of een andere rendier
hoeder. De dieren verliezen
zo’n 40 procent van hun 
lichaamsgewicht in de win
ter, je zou er voor minder
loom van worden.

AND THEN THERE
WAS LIGHT
Äkäslompolo ligt vlak bij
Ylläs, een heuvel- en bosrijk
gebied waar je kan skiën.
Hoewel ik al zes jaar niet

TIPS & TRICKS
Wie naar Lapland reist, stopt het best echt goed materiaal in
z’n koffer. Het is er ijzig koud en daarop ben je maar beter goed
voorbereid. Een paar tips en een onmisbaar shoppinglijstje:
➜ Douchen doe je het best net voor je je bed in kruipt, want
water wast het natuurlijke olielaagje van je gezicht dat je
beschermt tegen de koude. Gebruik geen gewone dag- en
nachtcrème of make-up (die zijn op waterbasis en vriezen dus
aan op je gezicht), maar verzorg je snoetje met producten op
oliebasis. Zorg dat je je haar altijd helemaal droog blaast voor
je de kamer uitgaat of het bevriest meteen wanneer je buitenkomt.
➜ Het klinkt cliché, maar laagjes zijn waar het om draait. Vermijd katoen, want dat absorbeert vocht. Wol is je beste vriend.
Wij droegen zo’n 5 lagen boven elkaar (twee wollen thermische
lagen, een goeie fleece, een donsjas én een dikke winterjas).
Ga je een flink eind wandelen, dan neem je dat extra laagje

mee in je rugzak. Want beginnen te zweten - en als je stilstaat
dus snel afkoelen - is een no go. Ook onder je handschoenen
en kousen draag je het best een extra laag. Yep, er bestaat
zoiets als onderhandschoenen!
➜ Outdoormateriaal kan duur zijn, maar als je slim koopt
(enter Decathlon) en voor neutrale kleuren gaat, heb je nog
jaren plezier van je stuks. Tijdens bepaalde activiteiten krijg je
in de safarihuizen een speciaal – extra warm – thermisch pak.
➜ Batterijen – of dat nu die van je camera of je smartphone is
– gaan erg snel leeg door de koude. Neem een powerbank of
extra batterij mee.
➜ Ga je van buiten naar binnen, dan dampt de lens van je
camera aan en kan je een halfuur niets met je toestel aanvangen. Geen paniek, die damp gaat vanzelf weer weg. Als je het
noorderlicht wil fotograferen met je camera, dan neem je het
best een statief mee.
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meer op de latten gestaan
heb, en ik dus met flubberbenen op m’n ski’s kruip,
lukt het me aardig om van de
piste te glijden. Dat we de
piste letterlijk voor ons alleen
hebben, heeft daar zeker mee
te maken. Het gebied is rela
tief klein, maar toch krijgen
we niet genoeg van het onge
lofelijke uitzicht. Het is m’n
bevroren kaak – het eerste
teken van frostbite of bevrie
zing – die ons verplicht naar
binnen te gaan. Safety first,
toch?
‘Soms is het noorderlicht zo
zwak aanwezig, dat je het
met het blote oog bijna niet
ziet en enkel met een camera
kan vastleggen. Maar dat telt
niet’, vindt onze gids Roos. Je
hebt het noorderlicht pas
écht beleefd als het de lucht
vult en boven je hoofd aan
het dansen gaat. Ze vertelt
ons tijdens een nachtelijke
sneeuwschoenwandeling
(wat vermoeiender blijkt dan
verwacht, wandelen met een
soort tennisrackets aan je
voeten) over het ingewikkelde

natuurverschijnsel. De
intensiteit is deze week het
probleem niet, het licht voert
z’n show jammer genoeg
elke avond boven de wolken
op. Bummer, geen noorder
licht voor ons. Of toch wel?
Wanneer we de laatste nacht
ingeduffeld onder onze dons
liggen, krijgen we een alert
op onze telefoon. Tussen 23
en 1 uur zal het licht er zijn.
We proppen ons razendsnel terug in onze laagjes
en lopen met een hoofdlampje op naar het moeras, een open plek van
waar we het licht op z’n
best zouden kunnen
spotten. Dit is letterlijk
onze laatste kans.
Net wanneer we het willen
opgeven, begint de show. Uit
het niets duikt het op, een
lucht bomvol noorderlicht,
waar we alle drie met onze
rug in de sneeuw verwonderd
naar staren.
Dít is dus the real deal.

© SIL VANDERBRUGGEN (@SILVDBPHOTOGRAPHY)
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THE LAPLAND TRIP
Wij reisden naar Lapland met The Lapland Trip, een nieuw
concept van Travelbase, het vroegere Route du Soleil.
Wat voordien een erg dure bestemming was waar je flink
voor moest sparen, is nu een pak betaalbaarder geworden.
Via hen reis je al vanaf € 795 naar dit wondermooie plekje
(exclusief vluchten maar inclusief excursies). Je slaapt in het
hippe 7 Fells Hostel, compleet met knusse loungeruimte,
open haard, sauna en slaapzalen. Voor wie liever niet in
stapelbedden slaapt en een tikkeltje meer budget heeft,
zijn er ook knus ingerichte chalets met een eigen
keukentje en badkamer.
www.travelbase.eu & www.thelaplandtrip.com
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1. Muts - € 49 - Samsøe & 		
		Samsøe.
2. Oldschool zonnebril met flapjes 		
		om je ogen te beschermen tegen 		
		de felle weerkaatsing van de zon op
		de sneeuw. Zonnebril - € 60 - Izipizi.
3. Sneeuwschoenen - € 105 		Moon Boot.
4. Yupik-fleece - € 113 - Napapijri.
5. Handig als je uren naar het
		noorderlicht staat te staren zijn niet
		enkel de zooltjes, maar ook de 		
		(onder)sokken van Woolpower.
		Isolatiezooltjes - € 11,95 		Wool- power via Kampeerder.
6. Klassieke skibroek - € 139,30 - 		
		Colmar.
7. Donzen tussenjasje - € 130 		The North Face.
8. Daily Reviving Concentrate is
		 100% natuurlijk en op basis van 		
		oliën - € 45 - Kiehl’s.
9. Voet- en handwarmers - € 2 - 		
		Aptonia via Decathlon.
10. Een balaclava ofte bivakmuts is 		
geen overdreven luxe als je op een
		sneeuwscooter over de vlakte
		sjeest - € 49,95 - Fjällräven.
11. Thermosfles om drankjes warm
		te houden op excursie - € 27 		Klean Kanteen.
12. Ga voor een goed gevoerde jas, 		
		idealiter een beetje langer zodat je
		kont het ook warm heeft. Extra tip:
		wacht op de solden om een extra 		
		goeie aan te schaffen.
		Himalaya parka - € 300 - Tenson.
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