
Langlaufreis Noorwegen 2022 

 

Zaterdag 05-03-2022 

Een mooie tocht was het met de bus van Oslo naar Venabu. De zon scheen en het landschap was 

prachtig met veel sneeuw. Het was een prettig weerzien met het hotel en het personeel. Vooral 

kenmerkend is de typische atmosfeer die het hotel uitstraalt, de muziek ’s avonds live, de woon en 

verblijfsruimte beneden met de open haard, het fornuis en bed en al die nostalgische spullen. Het 

straalt een beetje de sfeer van de jaren ’50-’60 uit. Laten we de sauna niet vergeten, wat heerlijk dat 

die er is.  Snel even afkoelen buiten, 

fantastisch! Het hotel was als vanouds weer 

heel gezellig. Het eten werd nu geserveerd in 

plaats van een buffet. De meesten van ons 

ervoeren dat als een luxe, veel prettiger en 

rustiger. Er was voorgaande jaren zoveel te 

kiezen en omdat je alles wilde proeven at je 

meestal een toetje te veel. Ook dit jaar 

kwamen we niks te kort, het eten was 

verrukkelijk. Plotseling gingen de lichten 

uittijdens het avondeten. Was de stroom 

uitgevallen? Nee, het Noorderlicht was buiten 

uitgebreid te zien, echt een verrassing! 

Zondag 06-03-2022  

De volgende dag was een prachtige zonnige dag. Als eerste hebben we de trimloipe gedaan Kostadin 

begeleidde ons. Hij liep als een uitgelaten jonge hond heen en terug. Zo liep hij wel het dubbele 

aantal kilometers. Die middag waaide er een snijdende koude wind. Dat benam je wel een beetje de 

adem. De loipes waren hier en daar dicht gewaaid met sneeuw en moeilijk terug te vinden. Maar dat 

had wel iets. We hebben in Spidsbergseter lekker chocolademelk gedronken. 

Maandag 07-03-2022 

Vandaag hebben we een kleiner groepje en wat langere tocht gemaakt richting Fjellmillom. Het was 

een schitterende tocht met wel een steile klim naar boven. Maartje ging op pad met gehuurde ski’s 

want de schoenen van Markplaats bleken uit het jaar 0. Een laagje lijm mocht niet baten. ’s Avonds 

stond er eland op het menu, erg lekker en mals. Daarna werd er een lezing gegeven over de streek en 

natuur van Ringebu en Venabu. Ook de 

geschiedenis en stichting van het hotel kwamen 

ter sprake, dit alles omlijst met prachtige dia’s. Al 

had het tempo en het volume wel een tandje 

hoger gemogen.  

 Dinsdag 08-03-2022 

Weer een mooie dag!  We hebben met een kleine 

groep (Charlotte Wim Evert en Coen) heerlijk 

rustig gelanglauft. De anderen hebben een rondje 

Veslefjellet gedaan.  



 

Woensdag 09-03-2022 

De hele week was goed weer, maar dit was wel de mooiste 

zonnige dag. Er werd een sneeuwschoenwandeling 

georganiseerd naar de kloof. Het viel nog niet mee, zo 

ploeteren in de diepe sneeuw, maar de watervallen waren 

schitterend. Rik en Maartje hebben ‘s middags nog de slee 

uitgeprobeerd. Aan het einde van de middag zijn we weer 

lekker de sauna in geweest en buiten afgekoeld met het 

mooiste uitzicht van de wereld.  

’s Avonds spelletjes gedaan met een wijntje erbij.  

Donderdag 10-03-2022 

O jee, corona in de groep!  Ineens twee lege plekken. Toch 

lekker gelanglauft ondanks een bleek zonnetje achter de mist. 

We hebben een lekker broodje gegeten in de hut van DNT. Een 

schitterend huisje, fonkelnieuw met alles wat je nodig hebt. ’s 

Avonds kregen we een lezing te horen van de eigenaresse van 

het hotel over haar fietstocht naar India, fascinerend! 

Vrijdag 11-03-2022 

 Dit was een offday helaas. Herman kwam ongelukkig ten val en heeft zijn heup gebroken. Na een 

half uur was de ziekenauto ter plaatse. Wat ontdaan kwam het clubje lunchen in het hotel. Charlotte, 

die al druk was met de catering van het quarantaine tweetal en het regelen van de terugreis, nam 

zonder enige moeite ook de logistieke romslomp voor Herman en zijn koffer op zich. ‘s Middags nog 

een laatste tocht gemaakt om het nare gevoel van de ochtend even te vergeten. 

Zaterdag 12-03-2022 

 Vroeg uit de veren, om half negen weer in 

de bus voor de terugreis. Zonder Herman dus 

die in Lillehammer opgenomen was en 

dezelfde ochtend al geholpen werd aan zijn 

heup. Na een lange zit op het vliegveld in 

Oslo, -zelfs Rik en Addy leken een kort 

moment uitgepraat!-, hadden  we een 

voorspoedige reis terug naar Nederland. Met 

de waddeneilanden in zicht nog een 

prachtige zonsondergang kunnen zien voor 

landing op Schiphol.  

Sommigen bleken nog een klein passagiertje 

te hebben meegenomen, die zich in de loop van de week openbaarde. Lekker nagenieten van de 

vakantie in quarantaine... Gelukkig is vooralsnog niemand erg ziek geworden.  

Genoeg tijd om na te denken over de voorbereiding op het komende jaar. Een lesje op de rolski? Een 

uitstapje naar de skihal, het strand, de borstelbaan? Of toch maar weer het bos in met de nordic 

walking stokken.  



Het was een heerlijke reis. Dank voor jullie gezelligheid.  

 

Groet  

Coen en Maartje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


