Wat verwacht je van onze reis?

Trip to
Norway

24 februari 2017 – 3 maart 2017
2017
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Tromso is de meest noordelijke universiteitsstad van Europa en hoofdstad van
de provincie Troms en wordt ook het Parijs van het Noorden genoemd.

Longyearbyen 78° NB

Longyearbyen is de hoofdstad van de eilandengroep Svalbard (onafhankelijk
onderdeel van Noorwegen) en het grootste eiland heet Spitsbergen.
Spitsbergen behoort tot Noorwegen maar is toch een stuk apart.

Beetje aardrijkskunde/geschiedenis
Tromso 70° NB
Noorwegen behoort niet tot de EU maar wel tot het Schengenakkoord. Dit is
een verdrag dat een aantal Europese landen sloten voor vrij verkeer van
personen mogelijk te maken. De eerste landen startten met dit verdrag van
Schengen in 1985: België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk

Halen 50° NB
Noordpoolcirkel 65° NB
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Weersvoorspelling Tromso

Tromso – Longyearbyen: 960 km

Beetje aardrijkskunde en wiskunde
Inwoners
Opp. Km²

België
11.200.000
30.528

Nederland
16.800 000
41.543

Noorwegen
5.000.000
323.000

Svalbard
2.670
61.000

5.000.000 = 5.106
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Parkeren op parking P3 van Schiphol en met shuttlebus naar luchthaven (5
min) => gereserveerd onder nummerplaatherkenning vanaf 7:00

Dag 1: vrijdag 24 februari 2017
5:00
5:30

Opstaan
Vertrek naar Amsterdam - Schiphol

10:45 – 12:30
13:50 – 15:40

Vlucht Amsterdam – Oslo SK 822, met maaltijd
Vlucht Oslo – Tromso SK 4418, met snack of
brunch, uiterste check-in 45 min voor vlucht

Beetje aardrijkskunde
-

Door welke provincies? Limburg (B), Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht,
Noord-Holland
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handbagage 8 kg H:55 cm, B: 40 cm, D: 23 cm
bagage 23 kg
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Principe lift van vleugel

-

Vlucht volgen op www.vliegtuigradar24.nl

Lessen aerodynamica + weetjes vluchtnummers + vliegtuig
Vluchtnummer SK822:
-

SK : Scandinavian Airlines of SAS
Laatste cijfer even => vliegen naar het Noorden of het Oosten
o Vluchtnummers bij vertrek: SK822 en SK4418
Laatste cijfer oneven => vliegen naar het Zuiden of het Westen
o Vluchtnummers bij terugkomen: SK4491, SK1465, SK553

Boeing 737-783
Vleugellengte: 28,8 m
Snelheid: 759, km/u
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Tromso Airport

Van Tromso Airport naar hotel in Tromso

Twee tweepersoonskamers met avondmaaltijd
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Dag 2: zaterdag 25 februari 2017

Hoe viel de vlucht mee?
Wat is je eerste indruk van Noord-Noorwegen?
Wat vind je van Tromso?

Whale watching by RIB – Tromso Safari

Radisson Blue Hotel 8:30
Tot max. 14:30
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Mogelijke dieren die we zien:

Wat vond je van de Whale Safari?

ORKA

BULTRUG

ZEEHOND

BRUINVIS

ZEEAREND
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Northern Light Reindeer Sledding – Samiadventure
19:00 – 23:00;
Clarion Hotel The Edge

Kledij voorzien:

-

Snacks:

Met de slee en de rendieren door de Dankarvagvatn Nature Reserve
Voederen van de rendieren
Bezoek aan het Samidorp en luisteren naar joik.

Weetjes van Thijssen:
§
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Samen (het volk van de Sami) wonen in Lapland (noordelijke gedeelte
van Scandinavië).
De Samen woondenen in tenten die lavvu noemen. Sommigen nu
nog.
De traditionelen muziek van de Samen noemt joik
18

Op 200 mijl boven de aardoppervlakte
ontmoeten deze snelbewegende
elektronen en protonen de atomen
zuurstof en stikstof

Lessen natuurwetenschappen

Bij deze reactie worden er fotonen
afgegeven, dus lichtenergie en ontstaat
de aurora.
Protonen en elektronen van de Helium
komen los door de grote hitte van de
corona (buitenste laag van de zon).
Een atoom bestaat uit een kern met
protonen en neutronen en daarrond de
electcronen
Deze protonen en elektronen bewegen
sneller dan de aantrekkingskracht van
de zon en kunnen onstnappen en
vormen plasma (een elektrisch geladen
gas)
Aggregatietoestanden: VAST –
VLOEIBAAR- GAS – PLASMA
De aarde houdt deze zonnewind tegen
door de magnetosfeer.
Elke magneet heeft een Noord- en
Zuidpool en in de magneet lopen de
magneetlijnen van Noord naar Zuid en
buiten de magneet van Zuid naar Noord
Soms laat de zon zoveel plasma vrij dat
de magnetosfeer overbelast geraakt en
terugklapt en de deeltjes worden net
naar de polen van de aarde gevoerd
dan
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De kleur van het licht hangt af van met welk atoom ze hebben gebotst. Is dat
een zuurstofatoom dan krijgen we groen en roord licht, is dat een
stikstofatoom dan is het blauw of dieprood licht. Het is dus allemaal licht met
een verschillende golflengte.
Je kan het het best ’s nachts zien omdat het anders wordt overschaduwd
door het zonlicht.
Aansluiting met andere leerstof:
Licht is een golf.

-

Frequentie f = 1/T
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nog gaan blijven verhitten dan gaan de elektronen van de atomen
ontsnappen en blijven er positieve ionen achter. Dit is plasma. 99,9% van
alles in het universum bevindt zich in de plasma-toestand. Stoffen in een
plasmatoestand gedragen zich heel anders dan in andere toestanden.

-

Lange periode of een grote golflengte is dus een lage frequentie en is
bv rood licht
Korte periode of een korte golflengte is dus een hoge frequentie en is
bv blauw licht.

Als we plasma in een elektrisch veld
brengen dan worden de deeltjes nog eens
extra versneld.

Of door een magnetische veld kunnen ze
ook versneld worden. Als dat gebeurd gaan
ze lichtenergie afgeven, bv de aurora.

Atomen

Als we zo’n plasma in een hokje stoppen
en de elektronen en positieve ionen laten
versnellen door een elektrisch veld dan
zullen er meerdere elektronen ontsnappen
en dus meerdere positieve ionen worden
gevormd en zal er lichtenergie afgegeven
worden allemaal met een bepaalde
golflengte en dus met een bepaalde kleur.

Plasma is een aggregatietoestand net zoals vast, vloeibaar en gas. Als we een
gas verder blijven verhitten gaat dit splitsen in aparte atomen en als we dan
21
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Als we nu zorgen dat het ultraviolette
straling is en we brengen een fluorescente
stof aan die oplicht onder een bepaalde
UV-straling dan kunnen we bepalen
wanneer we iets te zien krijgen en
wanneer niet.

Wat vond je van de rendieren? Wat vond je van de Samen
Heb je het noorderlicht gezien?

Als we al deze kubusjes in een groot vlak
stoppen en zo de straling controleren dan
krijgen we een plasma-TV

Plasma wordt ook gebruikt in de medische
wereld om bv bacteriën te vernietigen.

Ze kunnen in de toekomst ook plasma gaan
gebruiken om ons afval te vernietigen en
om giftige stoffen en afvalstoffen uit de
lucht en het water te halen. En zo
onschadelijke recycleerbare energie te
krijgen.
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Dag 3: zondag 26 februari 2017
Bezoek Tromso
STORGATA: hoofdstraat met winkels, omzoomd met oude houten
huizen in aardige kleuren

YONAS PIZZERIA: groot rood gebouw in de haven, heel populair, soort
trappershut verdeeld in kleine gezellige hokjes

POLARIA: aquaria met vissen en reuzekrabben (king crab), zeehonden
(voederen om 12u30 en 15u00) en panoramafilm op 5 schermen,
klimmuur, simulator van ijsbreker
10:00 – 17:00

POLAR MUSEET: overzicht van de jachtexpedities op walvissen,
zeehonden en ijsberen en eerste poolexpedities
familieticket 120 NOK
11:00 – 17:00

POLSTJERNA: schip van de zeehondenjacht
familieticket 80 NOK
11:00 – 16:00 (navragen of het echt geopend is)
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ISHAVSKATEDRALEN of ARCTIC CATHEDRAL: gedurfde architectuur
met strakke lijnen
14:00 – 18:00
50 NOK
Bus 20 of 24

CABLE CAR FJELLHEISEN: kabelbaan naar Storsteinen (420 m), prachtig
uitzicht op eiland en omgeving. Ook steil wandelpad naar boven (1 u)
10:00 – 22:00
familieticket retour 350 NOK
bus 26

Muziekconcert van 23u tot 23u30 in Arctic Cathedral
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Wat vond je van Tromso? Wat vond je van je verschillende
bzoeken?

Winter Adventures – Tobogganing, snowshoeing and
winter games
-

Tromso outdoor
Vertrek Radisson Blu Hotel 17:45

Inclusief:
-
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Gids
Transport
Snowshoes
Hiking poles
Toboggans
Hot drink and sweet snack
Kampvuur
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Dag 4: maandag
maandag 27 februari 2017

Wat vond je van de
tobagganing?Snowshoes?Sneeuwspelletjes?

Green gold of Norway
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-

8:45 Scandic Ishavshotel

-

2u sneeuwmobiel safari naar Lyngen Fjords & Alps
Lunch en snowshoeing or cross-country skiing
19:30 fotografieworkshop en dinner (vis en lam met groenten)
Noorderlichtjacht
Overnachten in Green Gold Villa (2 slaapkamers)
‘s morgens ontbijt (eieren en gerookte zalm) en terug naar Tromso
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Wat vond je van de Lyngen Alps? Wat vond je van de
sneeuwscooter? Het noorderlicht gezien?

Weersvoorspelling Nordlenangen
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Dag 5: dinsdag
dinsdag 28 februari 2017
Green gold of Norway
-

‘s morgens ontbijt (eieren en gerookte zalm) en terug naar Tromso
Aankomst in Tromso 10:45
Naar luchthaven van Tromso

12:20 – 14:00

Vlucht Tromso - Longyearbyen SK 4414, met
snack of brunch; 30 min voor vlucht uiterste
check-in

Svallbard Hotel &Lodge

Appartement met 2 slaapkamers
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Weersvoorspelling Longyearbyen

Stadsbezoek Longyearbyen
Svalbard museum: geschiedenis en natuur van Svalbard

Northpole Expeditions museum: vliegtuigen (zeppelins) gebruikt voor de
Noordpoolexpedities.

Winkelcentrum Lompen Senteret
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Dag 6: woensdag 1 maart 2017
Wat is je eerste indruk van Spitsbergen?

THIJSSEN WORDT 13 !!!!
Svalbard Husky – dog sled trip by your own dog team in the
Arctic Wilderness
-

9:00 Svalbard hotel
Vertrek naar Advent Valley naar de honden
Klaarmaken honden en slee
Tocht
13:00 terug aan hotel

Svalbard Husky is a small dog sledding company on Svalbard. With us
you get the personal experience, and the close contact, both with our
dogs, and our guides who are locals
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Sunshine, or stormy weather, fantastic experiences are waiting for you
and your dog-team in the Arctic wilderness. You might get impressions
on your mind, that last forever.
We pick you up at your accommodation, and equip you with warm
clothing, before we drive out in the majestic Advent valley, to meet our
friendly dogs, and very often also puppy’s, who loves the attention.
Our experienced guides show how to put together a dog-team, and 2
and 2 guests working together put op their own dog-team of 6 eager
and enthusiastic huskies.
Our guides will carry the necessary protection against possible polarbears, and lots of local knowledge to share. The route may vary
depending of weather, but you will need your camera, so don`t forget.

Wat vond je van de husky’s? Wat vond je van de trip?

The trip is about 4 hours, and is suitable for all with normal good
health.
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Northern lights safari with snowcat
-

Wat vond je van de trip met de snowcat? Noorderlicht
gezien?

21:00 – 23:30
Oppikken aan Svalbard hotel
Advent vallei
Warm drinks and biscuits
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Dag 7: donderdag 2 maart 2017
Better Moments – Snowscooter King of the Arctic
-

-

-

-

-

8:00 Svalbard Hotel
Tot 18:00
RIJBEWIJS meenemen!!
This trip goes to the magnificent east coast, where the nature is
untouched and the land frozen solid. A view that is hard to describe.
You don’t want to miss this amazing experience.
There is about 3000 polar bears in Svalbard during the winter
months. However, it is not easy to spot one of these fantastic
creatures. The best chance of seeing one, is at the east coast of
Spitsbergen. To get there we need to drive through one of the largest
valleys of Svalbard and across the glaciers towards the east. At the
top of the glaciers we will stop to admire the view of Barents- and
Edgeøya.
After a long, but easy ride, we will arrive at the east coast. Here, we
need to be on guard. This is the realm of the Polar Bear. We don’t
have permission to track down polar bears, but if we use our
binoculars we might have an opportunity to observe this majestic
creature from a distance.
Ocean ice and huge icebergs as far as the eyes can see, and
enormous glacier fronts that protrudes from the sea, is a unique
sight. Here we will enjoy the deafening silence and the magnificence
of nature. This is Svalbard.
Better Moments operates with a maximum of 6 snowmobiles on our
daily trips.
-
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Equipment on snowmobile safaris
Better Moments offer all our guests special snowmobile equipment.
This is an outer layer that protects you from the strong wind chills
that will affect us when we drive.
48

-

-

-

-

For your own comfort, you will need to bring your own mid- and base
layer. On a really cold day a third layer will make your day.
Better Moments offers:
o One-piece snowmobile suit
o Warm snowmobile shoes
o Warm snowmobile mittens
o Double balaclava to protect your face
o Helmet
o Goggles
You should minimum bring:
o Thick woolen socks (minimum 80% wool)
o Thick double woolen underwear (the top should have ha
turtleneck)
o Mid-layer; fleece, down or wool
o Thin gloves to handle camera on our photo stops
We recommend you to bring:
o Camera equipment
o Binoculars
o Money to buy soft drinks and souvenirs at the destination
o Hat to put on when we have longer stops
o Small backpack
o Contact lenses or goggles with spec lenses
Better Moments will also bring the safety equipment we will need:
o Emergency communications
 Iridium satellite phone
 Emergency beacon
o Polar bear protection
 High caliber rifle
 Signal pistol with flash bang
o Navigation
 GPS
 Paper maps and compass
o Avalanche safety
 Shovel
49

o

o

o

 Probes
Repkit snowmobile
 Tools
 Fuel
 Oils
Emergency bivouac
 Tent
 Food stove
 Extra food
First aid kit
 Heat bag
 Extra clothes

Weetjes ijsbeer van Thijssen
Van het gedrag van sommige dieren in gevangenschap (de dierentuin) is de
uitdrukking ijsberen afgeleid. Door verveling en het ontbreken van normale
prikkels vervallen veel dieren, dus niet alleen de ijsbeer, in de gewoonte om
steeds maar weer dezelfde bewegingen te maken of dezelfde rondjes te
lopen.
Leden van zwemclubs, die in de winter (in ijskoud water) buiten zwemmen,
noemt men ook ijsberen.
De tanden van een ijsbeer groeien elk jaar een beetje. Via de tanden kan men
bepalen hoe oud een ijsbeer is.
De bekendste ijsbeer in gevangenschap was wellicht Knut die verbleef in de
Berlijnse dierentuin. Als pasgeborene werd hij door zijn moeder verstoten,
maar door zijn Berlijnse verzorger Thomas Dörflein opgevoed. Knut is
geboren op 5 december 2006 en stierf 19 maart 2011.
Ijsberen zijn onstaan uit grizzly beren die vele jaren terug een landbrug zijn
overgestoken en toen de landbrug verdween vast zijn geraakt en toen zijn die
grizzly beren geëvolueerd naar ijsberen.
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Wat vond je van de tocht met de sneeuwscooter? Wat vond
je van de ijsvlaktes? Ijsberen gezien?

Dag 8: vrijdag 3 maart
maart 2017

11:30
13:10 – 16:05
17:15 – 18:25
19:40 – 21:05
21:05 - …
22:30
00:30
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Vrije voormiddag
Vertrek naar luchthaven van Longyearbyen
Vlucht Longyearbyen – Oslo SK 4491, drankjes/
snacks tegen betaling: 30 min uiterste check-in
Vlucht Oslo – Kopenhagen SK 1465,
drankjes/snacks tegen betaling
Vlucht Kopenhagen – Amsterdam SK553,
drankjes/snacks tegen betaling
Bagage oppikken; met bus naar parking P3
(gereserveerd tot 23:00)
Vertrek Amsterdam naar huis
Terug thuis
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Wat vond je van onze vakantie? Wat waren de
topmomenten? Was het zoals je verwachtte?
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