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Chapter 1 : Rovaniemi 2008-04-24 17:23:24
Foto's hier

Vandaag beetje uitgeslapen na het uitgaan van gisteren en de voorbije dagen waren ook wel
vermoeiend. Daarna het Artic Museum bezocht in Rovaniemi. In dit museum kun je de
geschiedenis zien van Rovaniemi en het poolgebied. Het was boeiend, je mocht geen foto's nemen,
maarja toch heb ik er enkele genomen om te tonen wat er zoal te zien was.
Maar na het bezoek begon onze maag toch wel te knorren en zijn we naar de chinees geweest om
een hapje te eten, alsook een wandeling in Rovaniemi gemaakt. Toen we aan het terugkeren waren
naar onze kamer kwamen we Janne terug tegen en die nam ons terug mee in Rovaniemi. Toen
hebben we nog een vriend van Janne ontmoet, die een husky boerderij heeft, hij heeft zo'n 360
husky's. Om te kunnen overleven moet je ofwel klein zijn ofwel heel groot, anders lukt het niet
wist hij ons te vertellen.
We water die avond uitgenodigd om te gaan kijken naar een training die Lucio gaf aan de
plaatselijke Ju Jitsu club.
Het was terug een aangename avond, maar wel een beetje vroeger in mijn bedje gekropen omdat
de volgende dat terug vroeg ochtend was.
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Chapter 2 : Santa Claus village 2008-04-23 19:13:49
Foto's hier

Terug een heel mooie rit naar Rovaniemi, de foto's spreken voor zich. We hebben al elke dag
mooi weer gehad, we hebben eigenlijk geluk.
Bij het bijna passeren van de poolcirkel staan er twee bogen over de weg. Het dorp van de
kerstman is ook gelegen nabij/op de poolcirkel. Eerst zijn we naar onze hostel gereden om in te
checken en onze kamer te betalen. De naam van het hostel is ook wel toepasselijk, Hostel
Rudolph, jahoor we voelen al meteen de kerstsfeer.
Omdat we maar mogen in checken vanaf 2u, hebben we besloten om eerst het dorp van de
kerstamn de bezoeken, Santa Claus village. De poolcirkel is mooi aangegeven op het domein,
want het huis van de kerstman staat mooi op de poolcirkel, de locatie van de poolcirkel is slecht bij
benadering want deze warieert in de loop van de tijd, ze hebben de poolcirkel gematerialiseerd op
het gemiddelde van de uitsters breedtegraden, namelijk op 66°32' (uit het Artic museum). Nabij
Santa Claus village was er een bedrijfje waar je met de husky's kon gaan rijden, dus daar eens
naartoe getrokken. Jammergenoeg was het niet meer mogelijk om met de husky's te gaan rijden,
omdat de husky's farms gesloten zijn, wegens slecht kwaliteit van de sneeuw en waarschijnlijk de
voornaamste reden omdat er te weinig toeristen zijn. Dan heeft de eigenaar ons overtuigd om nog
eens met de sneeuwscooters te gaan rijden (dit zat ook bij het husky rijden), we hebben wel een
fikse korting gekregen zo'n 35? per persoon. De eigenaar, Janne, is vroeger nog een proffesioneel
sneeuwscooter en jetski racer geweest. Hij kent werkelijk iedereen en is helemaal niet Fins, in de
zin van dat hij iedereen op straat aanspreekt en gewoon begint te praten. Na de sneeuwscooter rit
hebben we dan de kerstman bezocht en een mooie foto genomen. Ik heb nu ook de geheimen van
de kerstman in mijn bezit. :clap_tb: Er was ook nog een ultimate fighter (Lucio) mee met de
sneeuwscooters (een vriend van Janne), die heeft ons uitgenodigd om een stapje te zetten 's
avonds.
Ons geïnstalleerd op onze kamer, gegeten in een pizza buffet, dus het buikje was goed rond. Voor
het uitgaan nog een beetje televisie gekeken en later kwam Lucio ons ophalen met een paar
vrienden om in Rovaniemi een stapje te zetten. Het werd een leuke avond, Janne heeft ons goed
getrakteerd, hij had waarschijnlijk geld teveel.
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Chapter 3 : Naar Inari 2008-04-22 19:07:33
Foto's hier

De weg leidde ons langs Lakselv, Karasjok, Kaamanen, Inari.
's Morgens redelijk vroeg vertrokken richting Inari, zodat we daar ook nog zouden kunnen
rondkijken en iets doen. Terug enkele uurtjes in de auto doorgebracht. Zoals te zien op de foto's
terug een prachtige natuur te zien. Ook hebben we eventjes vast gezeten met de auto, toen we
stopten om een sigaretje te roken. Maar dat hebben we goed opgelost en in geen tijd waren we
terug bevrijd.
In Inari aangekomen eerst naar het eerste adres getrokken om te logeren, er was niemand
aanwezig. Op het tweede adres hadden we meer geluk, we waren zelfs de enige gasten die
aanwezig waren. We hadden een keuken, badkamer en ook een tv tot onze beshikking. Nadat we
onze kamer betaald hadden trokken we naar de lokale suppermarkt om eten te kopen voor die
avond, het wer spaghetti (lekker makkelijk). Daarna gekeken om te rijden met de sneeuwscooters.
En ja hoor dat hebben we ook goed gevonden. Het was 63? om 3u rond te rijden, wat het
goedkoopste was dat we al gevonden hadden. Na een tijdje te hebben rondgereden op de bevroren
rivier trokken we het bos in, er was ons gezegt dat we de rode paaltjes moesten volgen dus deden
we dit ook. Na een bocht belandden we ongelukkig in de sneeuw naast het pad, jammergenoeg
was er veel sneeuw en zakte de sneeuwscooter er een groot stuk in, dat weegt ongeveer 400 kg dus
met zen tweetjes konden we dit niet verhelpen. Dus hulp gaan halen die onze sneeuwscooter
bevrijd hebben. Zo hebben we ook de trukjes gezien om je te bevrijden. Wel kregen we ook te
horen dat het pad dat we volgend eigenlijk een ski pad was, maar er water duidelijk al
sneeuwscooters gepasseerd, en er stonden rode paaltjes, dus wij konden dit niet weten. Dan maar
teruggekeerd naar de rivier en daar nog een tijdje rondgereden. Het was wel geestig om rond te
rijden met de sneeuwscooter.
Na onze 3uren de sneeuwscooter terug ingeleverd en betaald en naar onze keuken getrokken om
de spaghetti klaar te maken. Dan nog een beetje televisie gekeken, gelukkig dubben ze hier ook de
programmas niet dus de Engelstalige programmas kun je makkelijk volgen. Terug vroeg in ons
bedje gekropen om de volgende dag naar Rovaniemi te trekken.
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Chapter 4 : De Noordkaap en Honningsvag 2008-04-21 18:30:27
Foto's hier

De weg leidde ons langs Repvag, Kafjord, Honningsvag en Nordkapp.
Na een 2 tal uurtjes te hebben gewacht aan het pompstation, we konden niet betalen met onze
bankkaart het de openingsuren waren ons niet echt goed gezind. Na het tanken kunnen verder
rijden door de tunnels. Door de eerste tunnels (onder rots) moet je niet betalen, maar om naar het
eilandje te raken waar Honningsvag en de Noordkaap op liggen moet je wel tol betalen. Het is een
tunnel van ongeveer 6 km lang en je moet 192 Noorse kronen betalen om er door te mogen. De
tunnel zelf gaat wel redelijk steil naar beneden en terug naar boven, wat raar is als je het niet goed
kan zien, je kan het enkel goed voelen.
De weg leidde ons langs kronkelwegen die goed onderhouden waren langs het water van de
Noordelijke ijszee, terug een prachtig zicht op de fjorden en de sneeuw. Hier lag er nog heel veel
sneeuw. Aangekomen in Honningsvag meteen doorgereden naar de Noordkaap, ongeveer 30 km
verder dan Honningsvag. We dachten we kunnen eerst de Noordkaap bezoeken en dan rustig terug
keren en slaapplaats zoeken en iets eten. Maar het geluk zat ons niet mee, blijkbaar is de weg naar
de Noordkaap gesloten op zo'n 12 km van de Noordkaap zelf, waarschijnlijk enkel in de winter.
We mochten met onze auto niet verder en werden verplicht om de bus te nemen, die slechts 1 maal
per dag naar de Noordkaap rijdt en dit om 12u30, we waren allesinds goed op tijd 2u te vroeg. Dus
hebben we daar een beetje genoten van het uitzicht en enkele foto's genomen.
Daar hebben we ook 2 Italianen ontmoet die op de Noordkaap waren om een reportage te maken
van nieuwe banden speciaal ontwikkelt om op de sneeuw en het ijs te rijden. Ze waren ook
ontgoocheld dat ze zelf niet mochten rijden naar de Noordkaap, het was hun opdracht om daar
foto's te nemen van de wagen met de banden.
De eerste bussen waren in aantocht, 3 bussen, ze reden ons wel rats voorbij. De sneeuwruimer die
voor de bussen rijdt vertrok ook, dus wij toch wel een beetje ongerust dat we er niet meer zouden
raken. Eventjes later volgend nog 2 bussen die wel stopten voor ons, ze konden ook niet anders
omdat de sneeuwruimer al vertrokken was en de weg terug afgesloten had. Wij alvast op de bus
gesprongen na het betalen van 700 Noorse kronen, allemaal geld klopperij. Wat wij als uitleg
kregen was het feit dat het veel geld kost om de weg open te houden, de sneeuwrumer die telkens
voor de bussen moet rijden. Na een tiental minuutjes bereikten we de Noordkaap. Een mooi zicht
op de Noordelijke Ijszee. De Noordkaap is ook niet echt het meest noordelijke punt van Europa,
die eer komt Knivskjellodden toe, die nog een 1500 m meer noordelijker ligt. Foto's genomen en
eventjes in de winkel geweest en naar een film gekeken over de Noordkaap in de verschillende
seizoenen. Na een 2 uurtjes terug naar beneden vertrokken. Aangekomen aan de auto zijn we de
bussen gevolgd naar Honningsvag om daar een slaapplaats te vinden. Het werd een huis waar
kamers werden verhuurd aan toeristen. De buitenkant van de huis voorspelde niet veel goeds, maar
de binnenkant was wel inorde, een goed bed allesinds. Een douche genomen en dan iets gezocht
om te eten en een wandeling gemaakt. Het eten was ook goed en niet zo duur, de cola die we bij
het eten hebben gedronken daarentegen was wel duur.
Het werd een vroege nachtrust, we waren moetjes van het reizen.
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Chapter 5 : Vertrek naar de Noordkaap 2008-04-20 18:05:09
Foto's hier

De zondag ochtend vertrokken richting de Noordkaap, de weg leidde ons langs Jyvaskyla, Oulu,
Kemi, over de grens met Noorwegen naar Alta en zo naar Russenes.
Filip en ik hebben elk om zijn beurt een tijdje gereden, af en toe gestopt om de beentjes te
strekken en te tanken, sigaretje te roken (Filip dan toch). Onze voorraad aan drank en
sneukelingen, brood en beleg hadden we de zaterdag ingeslagen. Met mijn exuses voor het niet
aanwezig zijn op skype de zaterdag namiddag.
De route leidde onsl langs prachtige natuur, te zien op de foto's, en je kan er soms een lange tijd
rijden voor je een andere auto tegenkomt. Het is onbeschrijfelijk hoe mooi het daar is, zelfs op de
foto's komt het nog niet zo over als wij het ervaren hebben tijdens onze rit. Ik kan het iedereen
aanraden om ooit eens naar Lapland te reizen, het is een wonderbaarlijke ervaring om hier rond te
rijden.
Als je rustig aan het rijden bent, dan verwacht niet meteen moeilijkheden, maar toch de rendieren
willen hier niet aan mee werken. Toen Filip aan het rijden was stonden ineens enkele rendieren in
het midden van de weg. De remmen van de wagen werden zo ook eens getest, op dit uur was het
ook nog licht dus we konden ze goed op tijd zien. Wel goed dat we zo rendieren hebben gezien, er
zijn erasmus studenten die naar lapland gereisd zijn en geen rendieren hebben gezien. Wel is het
toch eventjes schrikken om ze zo in het midden van de weg te zien.
Toen de avond begon te vallen en het duister werd hebben we nog een aanvaring gehad met de
rendieren, er stond een doodleuk in het midden van de weg mijn zijn achterste in onze richting, en
de blijven gewoon staan als je daar komt aangereden, eigenlijk wel domme dieren ze kijken
gewoon eventjes om naar de auto en dat is het. Toen we er traagjes voorbij reden schrokken ze en
liepen ze ineens weg. Terug gelukkig niets gebeurd en we konden weer rustig verder rijden.
De weg tussen Skaldi en Russenes was een sneeuwbaan, geen asfalt meer te zien, de andere
wegen waren heel goed opgekuisd en nauwelijks sneeuw te zien op de wegen, buiten een stuk in
Alta. Het was dan ook al iets donkerder en door de wolken was het wel echt donker (de rest van
de tijd is het nooit echt helemaal donker geweest). Het sneeuwde ook nog eens op dit stuk, maar
wel een mooie rechte weg. Toen de sneeuwruimer ons kruiste, hadden we eventjes geen zicht
meer, door opstuivend sneeuw, dus gewoon stuur recht houden en de gas minderen.
Toen we op weg waren naar Honningsvag stelden we ineens vast dat we nietmeer verder konden.
De weg was afgesloten, omdat je blijkbaar 's nachts niet door de tunnels mag rijden die naar
Honningsvag leiden. Dan maar hier geslapen. Het was een lange dag, het is vermoeiend om een
ganse dag te rijden.
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