


Wortels, verloop fietstocht Noordkaap

Inleiding

1. Wortels: een boek en de Himalaya/India

2. Fietstocht Noordkaap
• (Fiets)meditatie

• Mindfull handelen

• Tochtverslag Noordkaap

3. Voor goed doel: Bubaque studentenproject

4. Vooruitblik expeditie 2019



Inleiding

Minder inkomen, 

meer vrije tijd….



De wortels liggen bij een boek… 
en in de Himalaya/India



Boek ‘De aderlating van een continent’
Van Eduardo Galeano



Vlucht in afmattende duursporten…



Taichi: winderige uitvoering van de Vorm (Yang stijl 37)
in het Deense Waddenzeegebied



Verblijf bij Boeddhistische familie
in Phyang, Ladakh



Phyang – met Amale



Waarom gelukkig?

• Geen stoelen of zetels in de woning 



Waarom gelukkig?

• Enkel houten paletten 
bedekt met tapijtjes



Waarom gelukkig?

• Geen waterleiding in het huis

• 2 dagen met elektriciteit, 1 dag 
zonder



Waarom gelukkig?

• Geen zittoilet, enkel 
een gat in de vloer

• Geen badkamer. Jezelf 
wassen in de rivier 
onder een bruggetje



Zwaar werk

• Voor dag en dauw 
melk karnen



Zwaar werk

• Gerst oogsten met 
handsikkeltje



Zwaar werk:
Dorsen volgens ‘windmethode’

1. Halmen hakken door 
vertrappeling



Zwaar werk:
Dorsen volgens ‘windmethode’

2. Verstrooien tegen 
de wind in



Zwaar werk:
Dorsen volgens ‘windmethode’

3. Bijeen vegen 
en zeven



Geen wind? Rust!



Niets gaat verloren…

• Afwaswater over 
veevoeder

• Gedroogde 
mestvlaaien als 
brandstof



Waarom dan toch gelukkig?



Waarom gelukkig?

• Weinig 
hersenruis 

• Structuur en 
regelmaat

• Spiritualiteit



Waarom gelukkig?

• Warm en simpel gezins-
en dorpsleven



Waarom gelukkig?

Zinvolle, geapprecieerde arbeid en veel beweging



Lamayuru

Met fiets naar gompa’s



Klim over 19 km van Indus vallei naar Lamayuru



Terug langs Likir Gompa, met 23m-hoog beeld van 
Boeddha Maitreya



Op weg naar Shakti: Stakna Gompa



Chemre Gompa





Stupa’s







Thak Thog (= rotsdak) Gompa
met Lama Nurbu

• Nyingma traditie
• Padhmasambava zou er gemediteerd 

hebben
• “Only sleep good?”



Naar Kardung La pas (5.359m)

• Is geen 18.380 ft (5600m) hoog en niet de 
hoogst berijdbare pas ter wereld.

• Maar hoog genoeg om  na 11u klimmen 
totaal afgepijgerd boven aan te komen.



Mooie ervaringen tijdens  fietstocht
Rajasthan



Assistentie bij bandenpech



Eerste kennismaking met meditatie in ‘University of Peace’ 
van Brahma Kumaris op Mount Abu

Dilwara Jain
tempelcomplex 

Mount Abu

Dagboek 11 dec 1999: 
‘‘Het mediteren en 
concentreren op rust en 
goede gedachten zie ik 
echter wel zitten”

13 dec:
“Voor eerste keer ook 
volledige concentratie 
bereikt tijdens 
mediteren, voor enkele 
korte ogenblikken”



Miniatuurschilderen in Lala Art School te Udaipur



Indische gastvrijheid



Elke dag 5 km stappen tot aan bron
 aanleiding voornemen later te gaan fietsen voor goed doel



Het vervolg:
Lente-zomer 2018

Met fiets naar Noordkaap



Fietstocht naar Noordkaap voor project in Bubaque



Mediteren onderweg



Ochtendmeditatie moeilijk: drang om bij 
goed weer te vertrekken te groot



Goed weer? Verder fietsen! Regen voorspeld? Rustdagje.



Stortbui onderweg? Schuilplek zoeken



Avondmeditatie lukte beter



Stressfactor: tablet <--> Wordpress website



Meditatieve landschappen



Fietsmeditatie

Stoorfactor:
weg delen met 
gemotoriseerd verkeer



Fietsmeditatie: mantra’s chanten



Fietsmeditatie: variaties op metta bhavana



Fietsmeditatie: Ohm Ah Hum



Fietsmeditatie



Fietsmeditatie



Tellend klimmen



Tellend klimmen



Tellend klimmen



Tellend klimmen



Tellend klimmen



Tellend klimmen



Geconcentreerd afdalen



Bepakking: oefening in mindfull handelen



Naar Noordkaap in zes etappes

etappe Dagen km klim
klim/
dag

1. Oslo-Lillehammer 4 245 km 2723 m 680 m

2. Lillehammer – Trondheim 7 413 km 5368 m 766 m

3. Trondheim–Bødo (overzet Lofoten) 13 797 km 10498 m 807 m

4. Lofoten/Vesteralen Tromsø 8 475 km 5113 m 639 m 

5. Tromsø - Alta, noordelijkste stad 5 304 km 4171 m 834 m

6. Alta - Noordkaap 4 238 km 3138 m 794 m

TOTAAL TRAJECT NOORWEGEN 41 2453km 31011 m 756 m



Gevolgde route 
Noorwegen



Fietsgids met routekaartjes, campings en 
budgethotels, ferryovertochten…



Wat kom je onderweg tegen?

Schapen



Best opdringerig en nieuwsgierig…



Elanden: enkele gezien, te ver om te fotograferen



In het hoge noorden: veel rendieren



Geen voetpad nodig….



Ook in witte uitvoering



Met kalfje





16 ferry overtochten
1 Trondheim-Vanvikan 9 Vassdalsvik - Ørnes

2 Lund – Hofles 10 Bødo – Varøy (Lofoten-Vesteralen)

3 Holm – Vennesund 11 Varøy - Moskenes

4 Horn – Andalsvåg 12 Fiskebol – Melbu

5 Forvik - Tsjøtta 13 Andenes – Gryllefjord (einde Vesteralen)

6 Levang – Nesna 14 Botnhavn - Brensholmen

7 Kilboghavn – Jektvik (Poolcirkel) 15 Breivikseidet – Svensby

8 Ågskardet -Furøy 16 Lyngseidet – Olderdalen















Bruggen







Brug boven maalstroom bij Saltstraumen



Naar verluidt krachtigste maalstroom ter wereld









Tunnels







Architectuur - Kunst



Opera Oslo



Thais Boeddhistisch centrum buiten Oslo  











Roros kopermijn



Kathedraal Trondheim



Trondheim



Tynset: Indische filosoof en dichter 
Sri Ananda ‘Baral’ (1881-1945)



Vissershutten





Varoy



Lofoten - visdroogrekken







Lofoten











Vesteralen





Vesteralen







Kathedraal Alta



Vanaf Skaidi (provincie Finnmark): 
Sami winkeltjes en cultuur 





Sami nederzetting op de barre 70-km lange 
‘Fjell’ hoogvlakte net voorbij Alta



Het bestekamertje in de nederzetting



Oude Sami schuilhut



Nabij Poolcirkel: middernachtzon









Alta: middernachtzon



Zwemmen in Alta fjord, boven Poolcirkel



Herbeleef je rit met tracker (bv. Strava) + Relive app



Noordkaapmonument



‘Childeren of the World’ sculpture (1988)



‘Childeren of the World’ sculpture



Noordkaap: 1 aug - 22u: afscheid Michelle en Pierre



Noordkaap: 1 aug - 22u30



Noordkaap 1 aug - rond middernacht



1-2 aug: opkomende storm na middernacht



2 aug – vogel in de storm



Toffe ontmoetingen

www.martinkers-foto.nl



Toffe ontmoetingen….



Toffe ontmoetingen….



Toffe ontmoetingen….



Zweden, bij poolcirkel monument Jokkmokk



KAMPEERLEVEN



Dag na dag in- en uitpakken



Alle materiaal zo doelmatig mogelijk gebruiken



Eco-ethisch en ultralicht wasmiddel: Nepalese noten



Natte spullen drogen tijdens fietsrit



Elke dag eenvoudige 
eenpansgerechtjes koken



Kledij: wees voorzien op regen en midgets…



Bovenkledij:

• Waterdichte shell

• Donsjasje

• Ultralicht 
windstopperjasje 



Fietsperikelen: rem spande steeds verder aan…



Na 2200 km (Vennesund): versnellingen ontregeld
en tandwielen afgesleten…

• Sport 1 winkelketen: in alle grotere steden 
of gemeenten. Weinig expertise, geen 
technici aanwezig op zaterdag, onnodige 
vervangstukken.

• Skandinavisk Outdoor Sports: (Svolvaer, 
Lofoten): goede service, goedkoop.

• Basecamp Tromso: supergoede, snelle en 
persoonlijke service. Aanrader voor 
check-up voor laatste stuk tot Noordkaap.



Bij regen: lunchen in bushokjes



De laatste 400 km 
(al terug in Duitsland): 

herhaaldelijk bandenpech 



Navigatie: GoogleMaps versus      Osmand



Magische
momenten: 
reusachtige 
zonnehalo



Magische momenten: spreeuwenwolk



Sponsortocht: hoe verloopt het studentenproject? 





Meer info: www.60-65.net



Dank voor uw 
interesse


