
Reisverslag 17 daagse reis naar Noorwegen 
Vrijdag 14 t/m  zondag 30 juni 2013 

Vrijdag 14/06 

Om 09h30 was het verzamelen geblazen in vertrekhal 1 van Schiphol Amsterdam Airport en gelukkig had-
den de zestien deelnemers op tijd de luchthaven weten te bereiken. Reisbegeleider Wouter Koopman had 
een dag voor vertrek al voor iedereen vlucht KL 1145  naar Oslo ingecheckt en nadat de ruimbagage aan 
ons oog was onttrokken was er ruim tijd voor een kopje koffie, verlaat ontbijt of een bezoek aan één van de 
winkels. Precies op tijd vertrok onze Boeing vanaf pier C 12 naar de Noorse hoofdstad, waar na aankomst 
werd geconstateerd dat ons aansluitende vervoer nergens te bekennen was. Gelukkig verscheen de touring-
car na een korte wachttijd alsnog en tegen half vijf stonden wij in de hal van hotel Anker in Oslo. Het weer 
was uitstekend en dat zou de hele reis zo blijven ! Omdat we in Oslo logeerden op basis van logies & ontbijt 
verdwenen de meeste reisgenoten met tramlijn 12 richting station.  Al snel was iedereen gewend aan het 
ontzettend hoge prijspeil in dit Scandinavische land. Een biertje kost gemiddeld NOK 65 ( ca. €. 9,00), een 
glas wijn ca. €. 11,00 en een pakje sigaretten ruim €. 14,00.  
Zaterdag 15/06 

Na het uitstekende ontbijtbuffet stonden we om 
10.00 uur voor het hotel te wachten op de his-
torische touringcar ( 15 meter !) van het ver-
keersmuseum Oslo en ja hoor, precies op tijd 
draaide het gevaarte de hoek om.  Via de route 
van tramlijn 12 reden wij onder leiding van de 
sympathieke Tom Arne Nygaard naar Majorstu-
en, waar het museum is gevestigd in een oud 
tramdepot. De fraaie collectie van o.a. 25 trams 
en 10 bussen leverden heel wat kiekjes op. 
Aansluitend reden wij nog naar het depot Ro-
deløkken en om 13h00 uur werden wij weer 
afgezet bij ons hotel. Het middagprogramma 
werd door een ieder op eigen wijze ingevuld. 
Ad Venderbos had ons de winkel gewezen waar 



goedkope 24 uur kaartjes voor het openbaar vervoer te 
koop waren en zo konden wij voor NOK 80 ( NOK 40 
voor 67+) ongelimiteerd reizen. Een aantal koos voor 
een rit met metro lijn 1 vanaf Majorstuen via Holmenkol-
len naar eindpunt op de berg Frognerseteren.  Via een 
steil pad bereikte je dan  het gelijknamige restaurant  uit 
1892, beroemd om zijn appeltaart en zijn schitterende 
uitzicht over de stad en de Oslofjord. Vrijwel alle deel-
nemers werden hier op het terras gesignaleerd. Leo van 
der Werf had inmiddels de herenclub geïnstalleerd, die 
onder zijn leiding vele wandelkilometers zouden afleg-
gen. Het diner werd door de meesten gebruikt in één van 
de vele restaurants nabij de Aker Brygge. 
Zondag 16/06 
Vroeg dag ! De bus stond om 07h15 voor om ons naar 
het station te brengen, waar de “ Bergensbanen “ om 
08h05 het vertreksein kreeg voor haar reis richting Bergen.  Deze schone en comfortabele trein bracht ons 
o.a. via Honefoss en Gol dwars over de Hardangervidda naar Myrdal, beginpunt van de beroemde spoorlijn 
naar het plaatsje Flam aan de fraaie Auerlandsfjord. Een rit  met de Flamsbana duurt ca. een uur. Tijdens 
deze treinreis wordt een hoogteverschil van 865 meter overbrugd en wordt o.a. gereisd langs besneeuwde 

bergen en mooie watervallen. Gelukkig kon-
den we onze koffers op het station van 
Myrdal laten staan, want reisgenote Paula 
Blankendaal was bereid om over onze ei-
gendommen te waken. Zij had deze unieke 
treinreis onlangs al een keer gedaan en had 
er geen probleem mee om dit keer achter te 
blijven. Na terugkeer in Myrdal stond de 
aansluitende trein naar Bergen al klaar, 
waar deze tegen 18h00 uur arriveerde. Per 
taxi reisde de groep tenslotte naar het pri-
ma gelegen hotel Augustin nabij de be-
roemde vismarkt van deze relaxte haven-
plaats aan de Noorse westkust. Na het diner 
werd de stad door de meeste deelnemers 
nog even verkend en sommigen maakten al 
even een ritje met de tram naar Nestun. 
Maandag 17/06 

Na het ontbijt volgde een ieder zijn eigen programma; kijkje op de vismarkt, tramrit en even neuzen bij de 
stelplaats, museumbezoek, een kopje koffie op het terras aan de Lille Lungegardsvann; een wandeling door 
het oude centrum en de Bryggen en natuurlijk een rit met de Floibanen naar de top van de gelijknamige 
berg. Van hier een schitterend uitzicht over stad en directe omgeving en je kon ook duidelijk de haven zien 
vanwaar de schepen van de Hurtigruten vertrokken. Diverse deelnemers maakten ook gebruik van de “ bef-
fen “ het pontje dat beide oevers van de Vagen verbindt. ’s Middags maakte de schipper met ons nog een 
extra “ ritje “ naar de cruiseschepen die in Bergen lagen afgemeerd. Moe maar voldaan en vol verhalen nam 
een ieder plaats aan de dinertafel en ’ s avonds bespeelde reisbegeleider Wouter Koopman de witte vleugel 
in de gezellige lounge van hotel Augustin. 
Dinsdag 18/06 
Tot 16h00 was het gezelschap vrij en toen 
was het de hoogste tijd om naar de termi-
nal van de Hurtigruten te gaan. Het ms 
Trollfjord lag in het zonnetje al op ons te 
wachten. Na de incheckprocedure en het 
volgen van de veiligheidsvoorschriften 
volgde de inscheping en al spoedig zaten 
de meesten op dek of in één van de com-
fortabele lounges. Het diner de eerste 
avond was in buffetvorm en de volgende 
dagen hadden we tafels in de eerste zitting. 
De maaltijden aan boord waren in één 
woord af ! Om 20h00 uur gingen de trossen 
los en begon de Trollfjord aan haar tocht 
naar Kirkenes aan de Russische grens.  Om 
de paar uur werd een haven(tje) aangelo-
pen, want naast het vervoer van passagiers werd er ook druk goederen geladen en gelost. 
Oh ja…we hadden vandaag ook nog twee jarigen in ons midden, t.w. Rob Koopman en Sieger Barkema. 
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Woensdag 19/06 
Een zeer relaxte dag aan boord met als hoogtepunt de tocht door de fraaie Geirangerfjord.  
Donderdag 20/06 
Na aankomst in Trondheim namen 12 deelnemers voor even afscheid van het ms Trollfjord, want voor hen 
stond er een meer dan fraaie treinreis met de Nordlandsbanen op het programma. Maar eerst werd nog 
even de stad goed verkend en natuurlijk een tramrit gemaakt met de enige tramlijn van de stad t.w. de 
Grakallbanen. Een schitterende rit naar de buitenwijken van Trondheim. Tijdens de retourrit zagen wij net 
de Trollfjord richting Rorvik vertrekken met aan boord de vier overige deelnemers aan onze Noorwegenreis. 

Om 16.02 uur vertrok onze Regiontog noord-
waarts. Eerst langs de schitterende Trond-
heimsfjorden en toen dwars door het woeste 
landschap van Trondelag naar Mosjoen, waar 
wij de nacht zouden doorbrengen. Na een rit 
van ruim vijf uur melden wij ons aan de balie 
van hotel Mosjoen en na de kamerindeling 
werd, onder het genot van een drankje, volop 
genoten van het uitstekende dinerbuffet. In-
middels was het bij middernacht maar niemand 
had daar echter erg in, want de middernacht-
zon zorgde voor 24 uur daglicht. Toch maar 
naar bed, want het was de volgende morgen 
vroeg dag! 
Vrijdag 21/06 
Om 05h45 uur ging de wekker, om 06.00 uur 
stond het ontbijt klaar en om 06h50 zaten wij 
alweer in te trein die ons dit keer via de Pool-
cirkel  naar havenplaats Bodo zou brengen. De 

ruim vier uur durende trip was ook nu bijzonder de moeite waard, want de vergezichten waren fraai en het 
weer nog steeds goed. Nabij de Poolcirkel nam de machinist “ gas terug “ zodat wij even konden genieten 
van het idee dat wij niet door Neptunes met ijswater gedoopt hoefden te worden. Aan boord werd dit ritueel 
natuurlijk wel voltrokken. Tegen 11h00 uur arriveerden wij in Bodo en even na 12h00 voer de Trollfjord de 
haven binnen. We waren precies op tijd voor de lunch en de rest van de dag konden we, op weg naar de 
Lofoten, van ons treinavontuur nagenieten. In Svolvaer, de hoofdstad van deze eilandengroep, werd nog 
even van boord gegaan en na een dansje in de lounge vertrokken de meesten van ons tijdig naar bed. 
Zaterdag 22/06 
Via Harsted (Vesteralen) bereikten wij Tromso, in het verleden de vertrekhaven bij uitstek voor expedities 
naar de Noordpool. Een aantal van ons bezocht hier het aardige Poolmuseum of namen een kijkje in de IJs-
zee kathedraal met zijn fraaie glasmozaïeken. Via Oksfjord vervolgde ons schip haar reis naar Hammerfest 
en Honningsvag. 
Zondag 23/06 
Tegen 12h00 uur bereikten wij het eiland Mageroy dat tegenwoordig via een tunnel met het Noorse vaste-
land is verbonden. Nadat de Trollfjord was afgemeerd, vertrokken een aantal van ons per touringcar naar de 
Noordkaap en anderen bezochten per minibus het vissersdorp Skarsvag, waar gastvrouw Heidi haar bezoe-
kers op stokvis trakteerde.  Vanuit dit dorp konden we ook goed zien dat de Noordkaap helaas in wolken 
was gehuld. Jammer, maar de rit er naar toe was mooi, dus viel er nog genoeg te genieten.  In de loop van 
de middag zette de Trollfjord koers richting Kjollefjord, Mehamn en Berlevag. 
Maandag 24/06 
Na het ontbijt bereikten wij Kirkenes, het keerpunt van deze fantastisch mooie en vooral ook relaxte zeereis. 
Dit stadje, op een steenworp afstand van de Russische grens, komt niet in aanmerking voor de schoon-
heidsprijs, maar wanneer je op de kaart kijkt dan besef je wel dat je je in de Barentszzee bevindt, genoemd 
naar onze eigen zeevaarder (en ontdekkingsreiziger) Willem Barentsz, die in 1596 strandde op het eiland 

Nova Zembla. 
Een behoorlijk aantal passagiers ging 
in Kirkenes van boord; zij vlogen via 
Oslo terug naar huis. Wij hadden nog 
een paar heerlijke dagen te gaan 
voordat wij in Trondheim terug waren. 
Dinsdag 25/06  
Vandaag hadden wij een aantal uren 
te besteden in Hammerfest en vrijwel 
iedereen ging van boord om aan wal 
de beentjes te strekken. De heren-
wandelclub van Leo van der Werf was 
inmiddels, getuige de foto, met een 
aantal dames uitgebreid.  Mede van-
wege de donkere winterperiodes  



(vrijwel 24 uur donker!) kreeg men reeds in 1891 elektrische straatverlichting.  Via o.a. Skervoy bereikte de 
Trollfjord tegen middernacht Tromso, waar de gelegenheid was om in de IJszeekathedraal een concert bij te 
wonen. 
Woensdag 26/06 
Vandaag stonden de Vesteralen en de Lofoten op het programma met als één van de hoogtepunten een 
bezoek aan het Hurtigrutenmuseum in het plaatsje Storkmarkness en een bezoek aan de Trollfjord. Ook op 
de heenreis brachten wij een bezoek aan deze zeer nauwe fjord. Het keren van het schip behoefde wel de 
nodige zeemanskunst. In de hoofdstad Svolvaer (Lofoten) konden de passagiers nog geruime tijd van boord. 
Donderdag 27/06 
De laatste dag aan boord ! Via Bodo en o.a. Sandnessjoen werd  Rorvik bereikt en even later arriveerde uit 
zuidelijke richting ook het ms Nordlys in de haven. De kade stond vol mensen; de harmonie was aanwezig 
en op het podium zorgden plaatselijke grootheden voor een muzikaal onthaal. De inwoners vierde de jaar-
lijkse Hurtigrutendag en beide kapiteins ontvingen van de organisatie een (onverstaanbare) toespraak en 
aandenken.  Om 21h30 vertrokken beide schepen onder luid getoeter en omringd door kleine scheepjes 
Voor de reizigers van VK werd het tijd om de koffers in te pakken. Wouter Koopman, die vandaag zijn 67e 
verjaardag vierde, dacht dat alle feestelijkheden voor hem waren georganiseerd. Niets bleek minder waar! 
 
Vrijdag 28/06 
Na het ontbijt verlieten wij met 
enige weemoed om 09h30 het 
schip. Na enig wachten arri-
veerde dan toch het bestelde 
vervoer om ons met alle bagage 
naar het station van Trondheim 
te brengen. Aansluitend was 
iedereen vrij tot 13.45 uur en 
dat betekende dat nog eens 
uitgebreid van deze aardige 
stad met zijn beroemde Ni-
daroskathedraal kon worden 
genoten. Om 14h24 vertrok 
onze trein (Dovrebanen) voor 
de ruim zes uur durende reis 
naar de Noorse hoofdstad Oslo.  
Een mooie ( wel wat lange) rit met schitterende panorama’s en stops in plaatsen als Oppdal, Dombas en 
Lillehammer. Op sommige stukken moest de trein langzamer rijden, omdat men nog met herstelwerkzaam-
heden bezig was n.a.v. diverse overstromingen. Via Hamar en de luchthaven bereikten wij even na 21h00 
uur Oslo en om half tien had iedereen weer zijn kamersleutel in het Ankerhotel. 
Zaterdag 29/06 
De laatste volle vakantiedag was er een van uitersten! In de stad waren allerlei festiviteiten, zoals de jaar-
lijkse Gayparade en een landelijke bijeenkomst van het Leger des Heils. Om een uur of elf begon het te 
plenzen en dat duurde tot een uur of vier, maar…..dat mocht de pret niet drukken, want iedereen had toch 
een programma bedacht waarbij men aardig droog bleef! Alleen een bezoek aan het beroemde Vigelandpark 
moest door sommigen van het lijstje worden geschrapt. Gelukkig werd de dag besloten met een heerlijk 
zonnetje en dat betekende tot slot van deze reis toch nog terrasbezoek! 

Zondag 30/06 
Na het ontbijt stond iedereen weer op tijd met 
zijn bagage gereed voor het vervoer naar de 
luchthaven waar wij tegen 12h00 uur arriveer-
den. Vlucht KL 1146 vertrok precies op tijd 
richting Amsterdam, waar wij na een kleine 
anderhalf uur arriveerden. Een bijzonder Rail-
hobbyreis was ten einde en gelet op de reacties 
van de deelnemers was het er niet een die snel 
zal worden vergeten. 
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