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   5 t/m 13 Juli 2022 

De Noordkaap, 

het is gelukt. 
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De Deelnemers:  

 

Wim Iding en Jan Peet in de VTB  

 

                                   Peter Bouwman en Dick Toes in de CVT 

                                      

 
 

Anton van den Heuvel, Rob Aalbers en Rini van den Brink in de OOM. 

Peter Zwart en Adrie Daanen in de JAC. 
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De vermelde vliegtijd is de transpondertijd van de PHOOM. 

We vlogen van: Teuge (EHTE) naar Lolland Falster/Maribo (EKMB) in 

Denemarken (1u47) naar Västerik (ESSW) in Zweden (1u50) naar Norrtälje 

(ESSN) in Zweden (1u06) naar Kramfors-Solleftea (ESNK) in Zweden (1u40) 

naar Skellefteå (ESNS) in Zweden (1u08) naar Rovaniemi (EFRO) in Finland 

(1u24)  naar Lakselv/Banak (ENNA) in Noorwegen (1u53) via Honningsvåg en 

Hammerfest naar Alta (ENAT) in Noorwegen (1u22) naar Kiruna (ESNQ) in 

Zweden (1u06) naar Arvidsjaur (ESNX) in Zweden (1u02) naar Mora/Siljan 

(ESKM) in Zweden (2u21) naar Jöngköping (ESGJ) in Zweden (1u33) naar 

Aalborg (EKYT) in Denemarken (1u18) naar Kiel-Holtenau (EDHK) in Duitsland 

(1u40) en dan weer naar Teuge (1u35). In totaal 22u45. 

 

Verslag: 

Op 5 juli 2022: 

We verzamelen in de wingmanhangaar, om 9 uur, zoals afgesproken. 

Het weer is goed, niets houdt ons tegen en om 10 u hangt de hele vloot 

bestemming Lolland Falster. We worden vriendelijk welkom geheten en 

tanken met onze BP pas. 

Een restaurant is er niet dus 

nuttigen we de 

meegebrachte 

lunchpakketjes met een 

door de verkeersleider 

aangeboden kop koffie.  

Er komt een fikse bui 

opzetten uit het 

westen en net als de 

Oom in de take off 

gaat hoost het 

behoorlijk, goed voor 

het gras zullen we 

maar denken. Een bocht naar links en we zijn er weer uit, de anderen 

wachten wijselijk nog even. 
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Als de JAC gestart wordt klinkt dat helemaal niet goed, geen lekker begin. 

Gelukkig is er een, erg handige, monteur die binnen de kortst mogelijke tijd 

het euvel verholpen heeft, Adrie en Peter kunnen nu zonder problemen 

vertrekken. 

Onderweg zien we 

diverse buien hangen, 

ze zijn makkelijk te 

ontwijken. 

Västerik geeft geen 

antwoord en ook 

Sweden control weet 

niet welke baan in 

gebruik is, de windzak staat dwars op de baan, we        We wachten op de JAC    

kiezen de 15 en vragen op final aan Sweden control ons vliegplan te sluiten.  

Een bijzonder aardige en behulpzame man geeft ons Avgas en wijst een 

parkeerplekje aan. 

Eén voor één komen de anderen binnen op de 33, ook goed. Met enige 

vertraging komt de JAC.                                                

Anton heeft moeite een hotel te vinden met genoeg beschikbare kamers, 

uiteindelijk splitsen we ons op.  

’s-Avonds eten we in het kasteeltje behorende bij Hotel “Gramso Slott”, 

voortreffelijk. 

6 Juli 2022:  

Taxi naar het vliegveld waar we om 10u35 vertrekken richting Norrtälje, de 

kust is prachtig. We genieten van het uitzicht op de vele eilandjes. 
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De verkeersleiding is , zoals we al 

weten, prima. 

Het baantje van Norrtälje is geen 

650 maar 800m lezen we in de pilot 

notes van Sky Demon, een prachtige 

approach over een meertje.  

We vergeten te vragen of Sweden 

control ons vliegplan wil sluiten en 

doen dit dan met Sky Demon. 

Even later gaat mijn telefoon, 

Sweden control aan de lijn, 

vliegplan sluiten via Sky Demon is in 

Zweden niet toegestaan dus of in de 

lucht afmelden kort voor de landing 

of een bepaald telefoonnummer 

bellen We wisten dat niet en zullen 

gehoorzamen. 

De man waarmee Jan heeft 

afgesproken is er niet en daarom 

vertrekken we asap richting Kramfors. 

Op long long long final over water zien we de 

baan naderbij komen werkelijk prachtig.  

Weer is het moeilijk op een fatsoenlijke 

afstand een hotel te vinden, een half uurtje 

taxi en een hoop kronen armer komen we in 

het Ullånger Hotel & restaurang. 

We drinken wat, eten wat en proberen de 

wereldproblemen op te lossen wat maar 

matig lukt. 

We gaan slapen. 

7 Juli 2022: 

Ontbijten en weer te lang in de taxi voor weer 

te veel geld naar Kramfors airport. 
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We willen via Lulea naar Rovaniemi. Wim belt met Lulea en krijgt te horen 

dat we niet welkom zijn wegens plaatsgebrek. We kiezen Skellefteå waar we 

kunnen tanken en waar zowaar het restaurant open is. 

Er zitten weer buien en we landen dan ook in lichte regen in Skellefteå waar 

we de lunch gebruiken. 

Rond 15 u vertrekken we richting Rovaniemi, overhead passeren we Lulea, 

weer prima verkeersleiding van Luleå en later van Sweden control. 

Als we de Finse grens passeren zien we richting Rovaniemi donkere wolken 

verschijnen en al snel begint het licht te regenen. Bij vrp Temmo regent het 

behoorlijk, het zicht is matig en dan staat er ook nog een mast van 1400 ft in 

de buurt. Net voor downwind krijgen we de opdracht een 360 over left te 

maken, een passagierskist zit op long final. 

In de regen landen we op Rovaniemi. Vanaf nu is het 24 uur per dag licht. 

Als we vragen te tanken ontstaat er enige verwarring, we besluiten het 

tanken uit te stellen tot morgen. 

Rovaniemi, de stad van de kerstman, valt ons niet mee. 

Als we ons melden bij het door Anton geboekte “Santa Claus” hotel krijgen 

we de sleutels van een 700 meter verder gelegen dependance. 

700 meter de berg op met volle bepakking. Als we in de kamers komen is het 

daar zeker 35°C. Geen gelukkige keus, volgende keer beter. 

Peter heeft een voortreffelijk 

restaurant uitgezocht waar we 

gezamenlijk een rendier opeten. 

De aardige hardwerkende 

Vietnamese serveerster vertelt ons 

fijntjes dat we wel door moeten 

eten want ze gaan om 21u30 dicht, 

het is maar dat we het weten. 

We wandelen weer de bekende 

700 meter de berg op en gaan 

slapen in de warmte. 

Jan heeft hier wat op gevonden.  
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8 Juli 2022: 

Bepakt en bezakt wandelen we de 700 meter, nu naar beneden, naar het 

hoofdgebouw waar we een uitstekend ontbijt nuttigen. 

Rob regelt de taxi’s en voor 10 uur zijn we op het vliegveld. 

Een strenge douane controle, tanken met credit card en voor half elf hangen 

we richting Lakselv/Banak. 

Onder ons zien we bossen, kleine meren, grote meren, bossen, kleine meren, 

grote meren, bossen, bossen enz. enz. en ook nog grote meren, kleine meren 

en bossen met meertjes. Verder veel bos met kleine en grote meren. 

2u15 later naderen we Lakselv/Banak, we kijken naar donkere luchten. 

Met een beetje kruipdoor sluipdoor naderen we, via de vrp’s Nattvann en 

Porsang, het veld, weer een long final rwy 34 , een prachtige approach. 

We tanken en zien hoe onze vloot tussen de buien door binnen komt.  

Avinor nodigt ons uit voor een kop koffie, de volgende stop 

is Honningsvåg. 

Jan helpt ons uit de droom, Honningsvåg is vandaag 

(Vrijdag) niet te bereiken, overcast 600 ft en het wordt 

voorlopig niet beter. En morgen zijn ze gesloten. 

Een streep door de rekening, wat nu te doen? Anton heeft 

al een hotel gereserveerd in het stadje Honningsvåg. 

De nood is soms hoog. 

We huren een busje 

voor 9 personen, 

Adrie wordt 

gebombardeerd tot 

piloot van het 

Peugeotbusje. Niets 

houdt ons tegen. 

Een paar uur later 

arriveren we bij ons 

Scandichotel. 
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Als we even later het plaatsje in lopen is er veel herkenning uit vorige 

bezoeken. We drinken een biertje in een gelegenheid waar we, een paar jaar 

terug,  krab aten, de krab heeft plaats gemaakt voor Pizza, dat gaan we niet 

doen.  

Peter heeft weer een voortreffelijk restaurant gevonden waar niemand het 

krabmenu durft te nemen, € 100,00 is 

ook wel bijzonder duur. 

We stellen de krab maar even uit. 

Tijdens het diner vraagt Wim het woord. 

In zijn preek tracht Wim subtiel de 

gelaten toehoorders te wijzen op de 

vermeende dictatoriale rol die Rini jaren 

lang heeft gespeeld als wingcommander 

en gevreesd wordt dat het verkregen 

speldje hiervoor teruggegeven moet worden. Maar het bleek een grap en 

diende tot bruggetje naar het eerbetoon voor Jan. 

Jan wordt geeerd met een prachtige, bijna gouden, wing. Voor het vele werk. 

Een bourgondisch gezelschap van 9 man zijn ze niet erg gewend in dit 

restaurant, er loopt nogal wat mis. Als compensatie wordt ons een 

slummertrunk aangeboden in de vorm van een frans cognacje met een kopje 

koffie. 

9 Juli 2022: 

Het ontbijt is voortreffelijk, we doen ons tegoed aan de heerlijke zalm. 

Om zo’n busje ter beschikking te hebben is een brenger, niks taxi we hebben 

eigen vervoer naar de Noordkaap. 
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Een waterijsje. 

                                                                      

Hier moeten we bewijzen dat we er geweest zijn en dat lukt. 

We bezoeken de souvenirwinkel en maken de benodigde foto’s, ook kijken 

we nog naar een mooie film over de omgeving. 

Als we van de rots van de Noordkaap de Barentszzee in kijken zien we zowaar 

een paar spelende orka’s, heel bijzonder. 

Voor de lunch rijden we naar Skarsvåg, een mooi havenplaatsje waar we 

“Nordkapp Jul&Vinterhus Heidi Marie” vinden waar we ons tegoed doen aan 

de beroemde Kings krab, werkelijk heel bijzonder en erg lekker. 
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De gastvrouw legt uit 

hoe we met een 

Hema schaar de krab 

te lijf moeten gaan 

wat prima lukt. 

Het restaurant, 

tevens souvenirshop, 

verkoopt Jan terloops 

nog een paar 

goedkope sokken van 

walvissenleer. 

We wandelen nog 

even door het haventje. 

               Statler en Waldorf                                                                            

                                                                                     

Terug in het hotel plannen we de vlucht voor morgen, het weer ziet er goed 

uit. We plannen Lakselv/Banak, Pajala-Lulea. 

In het voormalige krabrestaurant drinken we nog wat en gebruiken een 

eenvoudige doch voedzame maaltijd in een door Peter Zwart gekozen 

restaurant. 



 

11 
 

We gaan vroeg slapen. Morgen eerst 2½ uur in ons busje naar Lakselv/Banak. 

10 Juli 2022: 

Midden in de nacht, zo rond 07u30 ontbijt. 

Plan kan niet door gaan, Finland en het oosten van Zweden ligt in de regen. 

Nieuw plan: Lakselv/Banak over Honningsvåg en Hammerfest naar Alta en 

daarna naar Kiruna. 

Eerst 2½ uur in de PH Peugeot met piloot Adrie. 

Plots wordt er stevig geremd, een paar rendieren lopen op de weg, hartstikke 

dom dat remmen, 

die beesten zijn 

heel lekker. 

Als Adrie even later 

weer op de rem 

staat begrijp ik dat 

hij geen 

rendierenvlees lust. 

Rond 12 uur 

vertrekken we uit 

Lakselv/Banak 

richting noord, we 

bekijken het 

plaatsje waar we de Kingkrab aten en het vliegveld van Honningvåg. Als we 

over de Noordkaap vliegen is deze geheel verscholen onder een grote wolk.  
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                                                                Een zalmkwekerij in zee. 
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Prachtig die noordkust van Europa. We naderen Alta waar we met een 

rechterhand circuit op de 29 landen. 

We spreken een Nederlander, vliegend voor een Duits bedrijf uit Köln, die 

met een Citation een patiënt op komt halen, de ziekenauto is er al. 

Het gaat niet door, de patiënt blijkt covid te hebben. Reisje voor niks 

gemaakt. 

Rond 15 u vertrekken we van Alta richting Kiruna, we vliegen een donkere 

lucht tegemoet en moeten in dit bergachtige gebied onder de 4500 ft blijven. 

Het bergachtige gebied is, met hier en daar een bui, nagenoeg onbewoond. 

In de regen landen we op de 21, we blijven in de Oom zitten tot iedereen 

geland is. Gezamenlijk wandelen we achter de brandweerauto naar de 

uitgang buiten de terminal om. 

 

We logeren in het Scandic hotel in het nieuwe gedeelte van Kiruna, het oude 

gedeelte wordt afgebroken en elders herbouwd i.v.m. de mijnbouw. 

We drinken een biertje en kijken hoe Max Verstappen 2e wordt. 
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Het diner in de vorm van een buffet is een afgang, kost weinig maar is ook 

niks. Het kan niet altijd kaviaar zijn. 

11 Juli 2022: 

Prima ontbijt, taxi naar vliegveld waar de brandweerman zorgt dat we het 

gedoe bij de douane ontlopen, prima geregeld Adrie. 

Wim heeft met Arvidsjaur met een alleraardigste mevrouw gebeld, we 

moeten voor 12u15 getankt hebben want dan sluiten ze. Het gas er op dus. 

De aardige mevrouw blijkt op de toren te zitten en heet ons allerhartelijkst 

welkom. We hebben er mooi weer bij. 

Jammer genoeg is het restaurant gesloten en moeten we zonder 

verkeersleiding vertrekken, maar ook dat lukt prima. 

De geplande vlucht via ESNZ -Åre en ESSD-Borlänge gaat niet door, ze zijn 

gewoon dicht. 

We vliegen naar Mora, ook gesloten maar we mogen er wel landen. 

 

Wel een lange zit, de Oom is 2u21 onderweg. We landen op de 16 maar even 

later wordt op de 34 geland. Ook goed. 

Weer niet voldoende kamers in het zelfde hotel, Anton en ik slapen in hotel 

Mora en de anderen slapen ook ergens. 

Het besproken restaurant is 

voortreffelijk, de oplossing 

van veel wereld- problemen 

komt steeds dichterbij.  

Er wordt door de harde kern 

nog een slummertrunk aan 

de haven genuttigd. 
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12 Juli 2022: 

09u ontbijt, 10u taxi en 11 uur vliegen klopt weer aardig. 

Eerst nog even landing fee betalen en tanken. De één vertrekt van de 16 en 

de ander van de 34, het kan allemaal. Jöngköping is de bestemming. 

We vliegen weer langs veel meren met prachtig weer, wat willen we nog 

meer. 

Als we Jöngköping aan de lijn hebben krijgen we de 01 met een linkerhand 

circuit maar even later worden we uitgenodigd toch maar een straight in te 

maken op de 19. 

We tanken, bezoeken het restaurant en betalen de landing fee. 

Overigens hebben we op veel velden geen landing fee betaald, de rekening 

zal nog wel komen. 

14u30 take off naar Aalborg, via Göteborg steken we het Kattegat over en via 

de VFR route Vildmosen en Biersted landen we op de 26R. 

We merken dat we zuidelijker komen, de temperatuur is hoger, de lucht is 

vochtiger en de vergezichten zijn verdwenen. 

Een paar biertjes in het hotel en dan naar het door Peter uitgezochte 

restaurant waar we beseffen dat dit het laatste dinertje van de reis is en voor 

Wim, Jan, Rob en Rini de laatste grote reis is omdat ze stoppen met vliegen. 

Anton geeft aan niet meer mee te gaan met langere reizen. 

Jammer maar één maal komt de tijd!!!!!!!! 

Tijdens het diner komen we na een paar wijntjes tot de conclusie dat de 

meeste politici dom zijn omdat ze niet beter naar ons luisteren want wij 

weten wel hoe het niet moet. 

Ook komen enkele van ons tot de conclusie dat met name voetballers en 

wielrenners erg dom zijn, durf bijna niet te zeggen dat ik ook veel gevoetbald 

heb. 

Hieruit blijkt wel dat onze discussies zonder uitzondering van hoog niveau 

zijn. 

Morgen weer 9, 10 en 11 uur 
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13 Juli 2022: 

We ontbijten buiten, Rob zorgt voor de taxi en de landing fee wordt betaald. 

M’n nieuwe heup zorgt weer voor een kleine vertraging bij de douane, ik ben 

het inmiddels gewend. 

 

Kiel heeft pauze na 13 u, we moeten voor die tijd geland zijn en getankt 

hebben. 

De Oom neemt een afwijkende route om even gedag te zeggen bij neef 

Bertus die een boerderij in Løgumkloster heeft. 

Alsof het zo hoort landt de hele vloot achter elkaar op de 26 in Kiel. 

We tanken en betalen fuel en fee. 

In het restaurant vinden we op de kaart geen strammer max maar de 

eigenaar is flexibel, hoeveel willen jullie er? 

Half drie take off voor de laatste leg naar Teuge de Oom doet er 1u35 over. 

André zegt dat de 26 in gebruik is en dat doen we dan ook maar. 

We hebben het er weer zonder brokken afgebracht. 

Het journaal wordt bijgewerkt en de Oom gepoetst, het zit er op. 

Take Off heeft voor haring gezorgd en dat laten we ons goed smaken. 
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We praten nog wat, drinken nog wat en eten nog wat, het was weer mooi. 

Tevreden gaan we naar huis. 

We zijn erg benieuwd wat Peter Bouwman ( onze penningmeester) terugstort 

op onze rekening van het door ons betaalde voorschot.             

 

Red. Rini van den Brink 

 

 

 

 


