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REISINFORMATIE
Vlucht vanaf Schiphol vliegen KLM en
SAS dagelijks in ruim anderhalf uur naar
Oslo vanaf €100 retour, inclusief
belastingen.
Beste reistijd mei tot oktober.

Middenklasse hotel €160-€220 per
nacht. Een goede uitvalsbasis zijn
bijvoorbeeld de gerestaureerde
boerderijtjes van het Gammel-Kleppe
Gårdshotel in Vagamo
(www.gammelkleppe.no) of de bonte
kamers van het Nederlandse designhotel
Herangtunet in Heggenes
(www.herangtunet.com).
Hafjell Bike Park €35 per dag voor een
liftpas, plus €35-98 voor een huurfiets en
beschermende kleding,
www.hafjellbikepark.com
Muskusossafari €38 per persoon,
midtnorsknatur.no/en/Dovrefjell/
Opplev/Moskussafari.aspx
Raftexcursie €125 per persoon voor zo’n
vijf uur, inclusief lunch,
www.sjoaraftingsenter.no
Gids voor beklimming Galdhøpiggen:
€25 per persoon, www.juvasshytta.no

GEMIDDELDE PRIJZEN:
Biertje €8
Hoofdmaaltijd €30

Meer informatie: www.visitnorway.com/nl

en www.fjellnorway.com

Ooit leverde het Noorse Fjell de palen onder Amsterdam. Nu is de regio vooral een
speeltuin voor buitensporters. En ook beginners zijn er welkom. ‘Dit is outdoor
light’. tekst en foto MATTHIJS MEEUWSEN

C
harlieMuroza (39) slaat de ogen
neer en vouwt theatraal zijn donke-
re handen samen voor een schietge-
bedje. “OhGod, geefme alstublieft
kracht dezemiddag,” prevelt de
raftinstructeur. “Watmoet ik doen
met dit soepzooitje? God, helpmij
in deze nachtmerrie.”

In het gras kletteren de peddels
tegen elkaar, nu zijn reisgenoten
met de synergie van een stapelmi-
kadostokjes alvast de cadans van

hun slagen op elkaar proberen af te stemmen. Tevergeefs.
De ellebogen zijn gebutst. De spieren sputteren tegen.
Muroza zucht. Hij heeft het al zo vaak gezien. De onver-
mijdelijke souvenirs van het Noorse outdoorparadijs.

Schedelfractuurtje
Vergeet de fjorden. Natuurlijk, Noorwegenheeft één van
’swereldsmooiste kuststroken,maarwaaromblijven
plakken langs deze toeristische tochtstrip als op nog
geen drie uur rijden bovenOslo de speeltuin van deNo-
ren zelf wacht? Fjell heet de centraal gelegen regio. Let-
terlijk vertaald: ‘bergen’.

Het gebied heeftdemeeste nationale parken enhet
grootste routenetwerk vanhet land. Bedenk eenwille-
keurige buitensport en je kunt er jeMart Smeetstrui om
verwedden dat Fjell er een uitstekend decor voor biedt. In
dewintermaanden is het hier een komen en gaan van
skiërs, snowboarders en langlaufers,maar zodra de
sneeuw smelt nemen onder anderenwandelaars, fiet-
sers,mountainbikers, klimmers en kajakkers het stokje
gretig over.

Zo ook inHafjell, een skidorpje onder de rook vanhet
olympische Lillehammer. De bergflanken vol traag groei-
ende dennenbomen leverden in de zeventiende eeuw
niet alleen de grenenhouten palen onder Amsterdam,
maar legden voor inwoner Snorre Pedersen (41) ook de
basis voor een carrière als olympische skeletonner. Pe-
dersen is zo’nmandie zich niet laat beteugelen door een
schedelfractuurtjemeer ofminder. Ook in de aanloop
naar tweeWinterspelen – plus een derdewaarin hij zijn
vrouwnaar goud coachte –maakte hij dus nog tijd vrij
om zijn grootste passie uit te oefenen in het lokale bos:
downhillmountainbiken.

“Ik heb een iets grotere hang naar snelheid dan de
meestemensen,” zegt Pedersen glunderend vanachter
zijn integraalhelmmet gevoel voor understatement. “En
er gaat niets boven de flow vandownhillen. Sindsmijn
vierde fiets ik hier al de heuvels af,maar jarenlangwaren
er alleenwatmodderweggetjes. Dus toen zijn een vriend
en ik vanaf 1995maar zelfmet scheppen en kruiwagens
aan de slag gegaan.”

Het resultaat heet inmiddels het Hafjell Bike Park:
een kluwen van steile stofpaadjes, kronkelende kom-
bochten en duizelingwekkende dirt jumps, dat onder te-
rugkerende snelheidsduivelswatertandendDisneyland
wordt genoemd.

Ruimvijftienduizend bezoekers lokt het park elke zo-
mer naarHafjell. In het dal krijgen ze beschermende kle-
ding aangemeten, plus een peperdure fietsmetmeer
schokdemping en remvloeistof dan in een doorsnee auto.
Eenmaal op 978meter hoogte afgezet door de skilift is er
de keuze uit veertien afdalingenmet veelzeggende bijna-
men als deWhite Knuckle Run (‘Je knijpt gegarandeerd je
stuur fijn’) en deGiving Birth Section (‘Mensen hijgen
hier precies zoals tijdens een bevalling’).

“In 2014 organiserenwehetWKdownhillmountain-
biken,” zegt Pedersen trots. “Maar het is niet allemaal zo
hardcore en technisch, hoor.Wehebben ook een familie-
trail voor beginnelingen en onze oudste bezoekerwas 72
jaar.” In de verte stuitert een volwassen vent genadeloos
hard uit de bocht. “Oef, die doet aan gravelinspectie,”
zegt Pedersen grinnikend.

Brugpiepers
Het is de boodschap die overal weerkaatst tussen de berg-
toppen van Fjell: wees gerust, hier kun je ook terecht als
beginnende buitensporter. “Dit is outdoor light,” zweert
ook hotelmanagerHanne Lillebråten (35) in het centrale
dorpje Lom. “Alsmensen vragenwaar onze sportschool
is, wijs ik altijd naar buiten.”

“Fjell is heel laagdrempelig,” onderstreept alpinist
JuliaHelgesen (41). “Zelfs de Galdhøpiggen laat zich rela-
tief gemakkelijk bedwingen.” DeGaldhøpiggen ismet
2469meter niet alleen de hoogste piek vanhet gebergte

Jotunheimen– ‘Het huis der reuzen’ –maar zelfs van
heel Noord-Europa. Verwacht hier echter geen afgetrain-
de sherpa’smet persluchtflessen,maar eerder een polo-
naise van brugpiepers die gedurende de klim argeloos
aanhundrinkpakjes blijven lurken.

Vanuit de hut Juvasshytta (op 1850meter hoogte) is
de top ’s zomers immers voor iedereenmet een redelijke
basisconditie binnen drie uur apenkooien over het zwar-
te gabbrogesteente bereikbaar. Begin dus al voor tienen
met klimmen of jemoet het fenomenale uitzicht op de top
gegarandeerd delenmet schoolklassen op excursie.

Alleen voor de oversteek van gletsjer Styggebreen,
halverwege de klim, zijn touwen en een gids een vereiste.
Eenmaal op de topwacht vervolgens zelfs een gammel
hutjewaarin een tiener als bijbaantjewelkome versnape-
ringen verkoopt.

Tochmeer een type vanwat vlakkerwandelwerk?
Door naar het gemoedelijke glooiende bergplateau van
Dovrefjell. Dit nationale park in het noorden van Fjell
biedt bewegwijzerdewandelroutes omdagen over einde-
loze vlaktes vol kerststukjesmos te slenteren. Het gebied
herbergt ook de enigewilde rendierenpopulatie in Euro-
pa,maar een grotere kans hebben bezoekers op een ont-
moetingmet die andere unieke diersoort: demuskusos.
Het plompe beest lijkt hetmidden te houden tussen een
bizon en eenhuis-tuin-en-keukenschaapmet een scheer-
fobie,maar neigt evolutionair gezien hetmeest naar een
wilde geit.

“Tijdens de laatste ijstijd leefden deze jongens nog zij
aan zijmetmammoeten,” zegt Terje Rian (57), één van de
gidsen die inDovrefjell wandelsafari’s organiseren op
zoek naarmuskusossen. “Maar het laatstewilde exem-
plaar deed in Europa daarna ook al snel het licht uit. Do-
vrefjell is de enige plek op ons continentwaar ze, vlak na
de TweedeWereldoorlog, succesvol zijn geherintrodu-
ceerd. De driehonderd exemplaren die hier nu leven zijn

allemaal nakomelingen van 21 stuks uit 1947.”
De dieren hebbenhoorns die als trekhaken langs hun

oren krullen,maar kenmerken zich vooral door hunwar-
mewol die onder anderewerd verwerkt in de onderbroe-
ken van de eerste Nasa-astronauten. Als na tweeënhalf
uur hiken een tiental pluizenbollen zichtbaar wordt, valt
dan ook hun indrukwekkende bontjas als eerste op.

Op tweehonderdmeter afstand blijft Rian resoluut
staan. “Verdermogenweniet en dat ismaar goed ook: in
elke familie zit wel een chagrijnigmannetje.Muskus-
ossen blaten als schapen, poepen als schapen,maar ge-
loofme: jeweetwel beter als zo’nmannetje van vierhon-
derd kilomet zestig kilometer per uur op je af sprint.”

Smeltwater
Terug naar raftinstructeurMuroza, die qua borstomvang
nauwelijks lijkt onder te doen voor dewollige krachtpat-
sers. Hij leerde de fijne kneepjes vanhet vak op de Zam-
bezi inmoederland Zimbabwe,maar hetwas het steen-
koudewater van deNoorse Sjoa dat hemeenpostuur
als gewapend beton bezorgde. Van juni tot enmet sep-
tember vult de rivier zich namelijkmet smeltwater uit de
bergen en ontstaan zo de stroomversnellingen voor het
betere raft- en kajakwerk (voor de kenners: gemiddeld
categorie III).

Geroutineerd loodstMuroza zijn bemanning langs de
imposante brokkelkliffen vol geknakte BobRossboom-
pjes. “De Sjoa is doorgaans geen dag hetzelfde. Zie je die
enorme rots daar? Die kwamvorigemaand ineens naar
beneden. En daarwaarwe nu links gaan, ging de rivier
vorig jaar nog rechtsom.”

Deopvarenden zijn zichtbaar onder de indruk vanhet
natuurgeweld enplukkennogmaar eens onwennig aan
dedubbele laagwollen onderbroekendie opadvies onder
dewetsuits is aangetrokken. “Geen zorgen,” sustMuroza.
“De Sjoa is ook voor beginners best te behappen.”
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