
Drie generatie’s KCT lopen de Fjällräven Classic in Zweeds Lapland 

!  

(Hans, Jo, Albert)  

Van woensdag 9 augustus t/ m 15 augustus 2017 hebben drie oud KCT-ers te weten:

Jo Huntjes 73.2, Hans Robijn 81.1 en Albert van Rosmalen 89.6 in het uiterste 
noorden van Zweeds Lapland deel genomen aan de Fjällräven Classic, een hiking 
van 110 Km, over ruige met stenen bezaaide paden. Hieronder het verslag van hun 
belevenis.

Het was zover, na een aantal keren in Nederland te hebben getraind, begon eindelijk 
de reis naar Lapland. Op woensdag 9 augustus, vroeg in de ochtend, stonden we 
met een groep van 38 personen op Schiphol. Iedereen deelde nog even zijn 
enthousiasme en energie voordat de reis naar het mooie Zweden aanving. Onze 
groep bestond uit 14 vrouwen en 24 mannen. 

Eenmaal aangekomen in de vertrekhal, zie ik dat bijna de hele groep al gereed staat 
om richting de gate te vertrekken. De laatste T-shirts worden uitgedeeld en het 
laatste praatje wordt gemaakt voordat we richting de check-in lopen en aan onze reis 
gaan beginnen. 

Bij de bagage drop-o kijk ik nog even of ik alles bij me heb. Paspoort, bankpas, 
flightbag met daarin al mijn spullen, alles is er, het is tijd om te gaan. Met de 
complete groep gaan we richting de check-in en de Douane. Gelukkig staat er op dit 
tijdstip bijna geen rij en kunnen we lekker doorlopen om onze flightbags in te 
checken.  



De vlucht naar Stockholm verloopt perfect, helaas heb ik door de spanning geen oog 
kunnen dichtdoen en was ik te druk met het bewonderen van de wolken tijdens de 
twee uur durende vlucht. Als we geland zijn krijgen we een mooie speech van de 
captain van ons toestel die ons een prettige wandeltocht wenst. 

Na aankomst in Stockholm hebben we de verdere dag vrij om toch even in vakantie 
stemming te komen. Er vormen zich al gauw groepjes die samen Stockholm gaan 
verkennen. We hebben geluk wat betreft het weer, het merendeel liep al snel met 
een zonnebril op door Stockholm. Met 23 graden was het voor mij de perfecte 
gelegenheid om een mooi terras op te zoeken en even te relaxen om stress-free aan 
de spannende week te beginnen. 

Rond een uurtje of vijf verzamelen we ons bij het paleis om van daaruit naar een 
pizzeria te lopen waar we gezamenlijk dineren. Met de bus terug naar het hotel waar 
we de nacht nog een keer in een echt bed gaan doorbrengen. De volgende dag 
beginnen we met een voortreffelijk ontbijt en aangezien we in Zweden zijn, probeer ik 
alles wat ik in Nederland niet ken. Al snel kwam ik erachter dat de Zweedse keuken 
mij wel erg bevalt en ik begin aan mijn tweede bord. 

Na een heerlijk ontbijt begin ik met het inpakken van mijn spullen en doe ik nog even 
een double check. Eenmaal ready vertrekken we naar Stockholm airport voor de 
vlucht naar Kiruna. Het vliegtuig zit vol wandelaars die meedoen aan de Fjällräven 
Classic. Na de vlucht gaan we met bussen naar de eerste camping waar we alle 
spullen krijgen die nodig zijn voor de tocht. We krijgen zg. droog voedselpakketten, 
broodjes en natuurlijk de “trekking pass” die we nodig hebben tijdens de tocht.

�  

 

De meeste deelnemers zoeken vroeg hun tent op om te gaan slapen. De volgende 
ochtend blijkt dit een goede keuze te zijn geweest en word ik vol energie en wakker. 
Het is vandaag vrijdag en we gaan officieel beginnen aan de Fjällräven Classic. Ik 
moest nog even wennen aan het feit dat in Zweden de zon om vijf uur al lekker hoog 
staat en het voor mij al middag lijkt. Gelukkig heb ik hier niet erg veel last van.  



Na een busrit van anderhalf uur kwamen we aan op de startplaats (Nikkaluokta). Hier 
worden nog wat groepsfoto’s gemaakt waarbij nog wordt gelachen, iedereen gaat 
zijn eerste stempel halen, nog even een laatste toiletbezoek en de watervoorraad 
aanvullen. 

Om negen uur gaat het dan beginnen, onder het spelen van het Zweedse volkslied 
en lachende gezichten beginnen we aan onze tocht van 110 kilometer. Na ongeveer 
twee uur lopen door een stuk bos komen we aan op onze eerste rustplek 
(Ladtjojaure). Hier krijg ik mijn eerste sfeerimpressie van Zweden en ik moet toch 
heel eerlijk zijn... wat is dit toch prachtig! Ik had van tevoren globaal opgezocht wat ik 
kon verwachten maar dit overtrof dubbel en dwars mijn verwachtingen. 
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Tijdens deze pauze begin ik aan mijn eerste Zweedse brood en tank ik een halve liter 
water naar binnen. Ik zou hier een pauze nemen van ongeveer 15 minuten maar 
omdat de omgeving mij zo omver heeft geblazen heb ik hier bijna 40 minuten 
gezeten. Geschrokken van deze lange pauze ben ik verder gelopen op weg naar het 
Fjällstation Kebnekaise. Ik zie in de verte sneeuw op de berghellingen. Af en toe valt 
er wat regen en de temperatuur is nu ongeveer twaalf graden, al met al niet de 
slechtste weersomstandigheden. Bij mijn tweede pauze begin ik aan het eerste 
voedselpakket dat we van de organisatie hebben gekregen. 

Mijn eerste lunch: Pasta, en ik moet je eerlijk vertellen dat ik niet veel verwacht van 
gedroogd voedsel met warm water maar wat was dat lekker zeg! Na mijn heerlijke 
“diner” ben ik doorgelopen naar ons eerste bivak. De gekozen plek waar we gaan 
overnachten ligt precies naast een rivier en tussen drie bergen in. Geen enkel vijf 
sterren hotel was me dit waard geweest. De atmosfeer en omgeving waren perfect, 
iets wat je nooit meer in je leven gaat tegenkomen. 



 �

De tweede wandeldag start bijna als een sprookje. Ik opende de rits van mijn tent het 
eerste dat ik zag zijn wolken die voor mijn gevoel niet hoger zijn dan twintig meter en 
een berg waarvan de top is bedekt met sneeuw. Ik mocht niet klagen. Tijdens het 
lopen is de omgeving weer “breathtaking” en ik kan nog steeds niet geloven dat er 
zulk soort plekken bestaan en dat ik het geluk heb om dit te aanschouwen.   
Eenmaal aangekomen op de stempelpost Singi ga ik even rustig zitten om de 
omgeving in mij op te nemen. Na een welverdiende pauze van 30 minuten vertrek ik 
om het laatste gedeelte van dag twee te lopen. Met de wind in mijn rug vlieg ik naar 
de tweede rustplek Sälka, het begin van de “kungsleden” een ongeveer 500 
kilometer lang wandelpad dat door een groot gedeelte van Zweden loopt. 

Bij Sälka aangekomen laat ik met trots mijn “trekking pass” afstempelen voor de 
tweede dag. Ook bij deze post is weer een winkeltje, toilet en en zelfs een sauna! Na 
het opzetten van mijn tent loop ik nog even het winkeltje in om een  biertje te kopen 
(ja in de middle of nowhere) om die vervolgens te nutigen aan een rivier met een 
geweldig uitzicht over het Zweedse gebergte. 

Na een goede nachtrust gaan we in twee groepen vertrekken, vandaag gaan we 
“klimmen”, de Tjäktja-pas (het hoogste punt op 1140 meter van deze tocht) moeten 
we over.  Bij de pas gaat het laatste stukje steil omhoog. Best een pittige helling die 
een flinke inspanning vraagt. Daarna volgt de voldoening van het behalen van het 
hoogste punt met daarbij een mooi fotomomentje voor iedereen. 

 



De afdaling volgt door een enorme steenvallei. Vanaf hier is het nog een hele lange 
afstand naar de volgende overnachtingsplek. Onderweg komen we van alles tegen, 
rendieren, erg veel sneeuw en tot wel drie keer zien we een dubbele regenboog die 
perfect aansluit bij de omgeving die we zien. Vandaag lopen we naar Alesjaure, 
Alesjaure is een mooi dorpje bovenop een heuvel dat je bereikt via een brug.  

Gelukkig was Alesjaure voorzien van een mooie hut met daarin een winkel met 
heerlijke koele versnaperingen en heb ik even lekker kunnen genieten van de 
verwarmde hut en het mooie uitzicht door de ramen. Buiten was het die nacht min 
twee graden wat een goede slaapzak erg nuttig maakt. 

Dag vier start rustig, het eerste gedeelte is vlak en het pad loopt langs een meer dat   
een erg prachtig uitzicht biedt. We lopen de helft van de tijd over planken die in de 
natuur zijn neergelegd en nog net boven de modder uitsteken.  

Iets verderop is er een stop bij Kieron waar we pannenkoeken met jam en slagroom 
krijgen. Ik voel mij na deze traktatie weer helemaal top. Dat het dan nog twee 
kilometer naar de camping is, boeit mij niet en ik loop in een lekker tempo over de 
planken. Kieron is overigens een bijzondere plek, want je komt na een flink steile 
afdaling onder de boomgrens. Je gaat een brug over en opeens loop je tussen de 
berken. Dat voelt apart. Ik realiseer me dat ik de afgelopen dagen geen boom gezien 
heb en nu sta ik opeens in een berkenbos, het contrast is erg groot. 

De camping waar we overnachten bevindt zich midden in een nationaal park, dus 
dan kun je ongeveer wel inschatten wat het uitzicht onderweg hier naar toe heeft 
geboden. De camping is een luxe met een winkel, sauna en toiletten. Veel mensen 
gaan direct hun tent opzetten, anderen zitten nog een tijdje bij het kampvuur. De 
volgende ochtend krijg ik te horen dat iemand uit onze groep het geluk heeft gehad 
dat er een eland langs zijn tent is gelopen, gaaf! 

De laatste wandeldag begint. We lopen in Abisko National Park en dat is een 
prachtig mooi en groen gebied. Eerst langs het meer en daarna verder langs de 
rivier. Bij een stroomversnelling worden nog een aantal groepsfoto’s gemaakt. De 
finish gaan we in formatie over. We hebben het alle 38 gehaald en er ongeveer 100 
uur over gedaan. Een mooi resultaat! 

De medaille worden uitgereikt door Joost en Hans.  Ik ben blij, blij dat ik de tocht heb 
gelopen en nog blijer dat ik dit met deze groep heb mogen meemaken. Het geeft mij 
een enorme voldoening! 

Mijn dank gaat uit naar Joost en Hans van Hiking en Adventures en de groep! Wie 
weet tot een volgende tocht! 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Bijzonderheden Fjällräven Classic:

De Fjällräven Classic is een 5 daagse tocht over een afstand van 110 km. Tijdens 
deze trekking dien je zelf je tent, matje, kleding en eten mee te dragen. De tocht is 
zwaar te noemen. Menige deelnemer die wel eens de vierdaagse daagse van 
Nijmegen heeft gelopen vond deze tocht een stuk zwaarder door de plaatselijke 
omstandigheden van modder, stenen, water passages en het meedragen van een 
rugzak van rond de 17 kg.  Deze tocht werd in 2017 door het Zweedse kledingmerk 
Fjällräven alweer voor de 12 de keer georganiseerd. Vanuit Nederland zorgen Joost 
Ruijter, Micha de Heus en Hans Robijn met hun Stichting “ Hiking en Adventures” 
ervoor dat door goede voorbereidingen en trainingen deze tocht voor gezonde 
wandelaars goed te doen is. Mocht jij als (oud) KCT-er ook mee willen doen met de 
editie 2018, kijk dan op de site www.hiking-adventures.nl of bel voor nadere 
informatie met Hans Robijn (06-51054491).

Groet Hans Robijn

KCT 81.1

http://www.hiking-adventures.nl

