
Hallo allemaal! 

 

Dank jullie wel voor de leuke foto’s van het narcissen-koppen en van de 

verkeersles! Dat ziet er wel leuk uit zeg. 

Hoe gaat het met jullie? Hebben jullie veel cito’s? Zijn jullie al naar de duinen 

geweest? Missen jullie mij heel erg? Ik mis jullie wel heel erg. De foto in de 

vrachtwagen vond ik de leukste.  

Ik heb net leren schaken. Kunnen jullie dat ook? Wij hebben zelf een 

schaakspel gemaakt, met schaakstukken van hout en een bord van karton. Ik 

heb de plaatjes op de stukken zelf ontworpen.  

 

 

Misschien kunnen we op school een schaakclub beginnen als ik weer terug 

ben. Bijvoorbeeld dat iedereen leert schaken en dat we partijtjes tegen elkaar 

spelen. Op internet vind je allemaal oefeningen en uitleg hoe je slimme zetten 

kunt doen. En hoe je iemand in de val kunt lokken. Dit is de website: 

www.schaakzone.nl  Daar kun je ook tegen de computer schaken. Misschien 

kunnen jullie vast oefenen. 

 

 

http://www.schaakzone.nl/


We hebben net een enorme tocht naar het noorden gemaakt, helemaal naar 

de poolzee. Dat was 1700 km rijden. Het stadje waar we uitkwamen heet 

Tuktoyaktuk. Kunnen jullie dat uitspreken? Het betekent: “ziet eruit als een 

rendier”, want er zijn daar in de baai allemaal rotsen die er samen uitzien als 

een rendier. 

In Tuktoyaktuk wonen Inuit, dat is een beleefder woord voor Eskimo’s. Ze 

vangen vis en ze jagen op rendieren. Maar ze wonen niet in iglo’s maar 

gewoon in huizen. Nou ja, kleine huisjes van hout. Overal in de tuinen zie je 

rendiergeweien en huiden en sneeuwscooters en sledenhonden.  

 

 

Het was daar heel koud: min twintig en er waaide een harde wind. We werden 

bijna weggeblazen toen we wandelden over de bevroren poolzee. Alles was 

wit: de sneeuw op het ijs, en de lucht in de hemel. Daarom kon je geen diepte 

zien. Dus soms viel je op de grond omdat je een richel niet had gezien. En soms 

viel je al bij een maar vijf centimeter diep afgrondje. Als je hard neerkwam dan 

kon dat soms wel naar zijn. Er waren heuvels op het ijs die heel groot en ver 

weg leken, we dachten dat het bergen waren, maar toen we ze eenmaal van 

dichtbij zagen waren het gewoon hele kleine sneeuwhoopjes! 



 

Op de terugweg reden we door de bevroren delta van de Mackenzie-rivier. Dat 

is een van de grootste rivieren van Noord-Amerika. We reden zomaar over de 

rivier, over een ice road! Dat was wel veilig want het ijs was heel dik. Maar we 

reden wel langs een truck die bijna helemaal door het ijs heen was gezakt. 

Alleen de punt van zijn dak stak nog boven het ijs uit! Maar die was er 

waarschijnlijk in de herfst in gezakt, toen het ijs nog niet helemaal dik genoeg 

was. We zetten ook onze tent op het ijs op! Dat was heel gek. We hadden een 

houtkachel in de tent maar toch smolten we niet door het ijs heen. Zelfs niet 

een beetje. 



 

 

 



We sliepen in een soort legertent met een houtkachel. We waren met een 

ander gezin, met een zoontje Justin. Dat is ons vriendje. We sliepen in de tent 

op kampeerbedden. Dat paste precies. 

 

 

Aan het eind van de delta lag nog een dorpje, Aklavik. Daar kun je alleen in de 

winter heenrijden, over die ice road. In de zomer moet je met een boot of 

vliegtuigje. In Aklavik reed onze auto van de weg af, helemaal schuin in een 

goot, maar gelukkig konden onze vrienden ons eruit slepen. 

 



 

We reden ook door enorm grote bergen. Daar hebben we een dagje geskied, 

zeven kilometer door een dal. We skieden ook over een bevroren rivier. Onder 

de tocht viel ik van een twee meter hoog heuveltje waar het bijna onmogelijk 

was om er weer op te klimmen. Aan het eindstuk van de tocht zakte ik door 

het ijs heen, helemaal tot aan mijn knieen. Mijn benen waren kletsnat.  

 

Bij de tent gingen we natuurlijk ook houthakken, anders kregen we de kachel 

niet aan. Ik mocht ook houtjes hakken met een bijl van een halve meter lang. 



Het was niet echt gevaarlijk, want het was een enorm blok waar je op hakte. In 

je knie hakken kon bijna niet. Maar de kans is er wel. Het blijft  gevaarlijk, zo’n 

Canadese trip. 

 

We hebben niet heel veel dieren gezien. Alleen een elandmoeder met kalf. En 

een bergschaap met twee lammetjes. Bijzonder he? Dat zie je niet vaak in 

Nederland. Pas toen we al bijna weer thuis waren, zagen we twee rendieren, 

twee berggeiten en vijf herten. We hebben geen poolvossen of ijsberen gezien, 

dat was wel jammer. Het had wel gekund, maar die zijn daar wel zeldzaam. De 

kans was niet groot. 

Toen we thuiskwamen leek het hier wel lente. In de tussentijd was bijna alle 

sneeuw gesmolten. We trokken meteen ons lange ondergoed uit en trokken 

korte broeken en t-shirts en sandalen aan. Dat leek er meer op, vond ik.  



 

 

Het ijs ligt nog op het grote meer, maar je mag er niet meer op lopen. Want 

daar wordt het nu een beetje te dun. Voor je het weet lig je op de bodem van 

Atlin Lake. En daar word je niet blij van, want het is nog steeds superkoud.  

 

Daaag! Daaag! Daaaaaaaaaag! Veel liefs van ons uit Canada! 

 

Bram 

 

PS hier komen nog wat extra foto’s. 

  



 

 

De bergen tijdens onze tocht naar het noorden. 



 

Tijdens de laatste nacht van de kampeertocht was het opeens lente. 

 

We zitten niet echt op school, maar mogen sinds kort wel soms langskomen om 

met dingen mee te doen. Zoals gym en lunchpauze en buitenspelen en ski-les of 

knutselen. We hadden laatst ook les in het maken van een sneeuwhol in een 

berg met sneeuw. Hier mochten we een spreekbeurt houden over vogels die we 



hadden gemaakt van papier maché. In de klas zitten acht kinderen van 5 tot 10 

jaar. Dat is het. Met ons erbij zijn het er tien.  

 

Skiën op het grote meer. Deze foto is gemaakt dwars door een ijsschots heen. 

Op de achtergrond zie je Atlin Mountain. 

 

Ijshockeytoernooi op school. Het lijkt lastig maar dat valt wel mee. Als je 

eenmaal een tijdje schaatst, dan voelt het gewoon alsof je aan het rennen bent. 



 

 

Gisteren hebben we gezwommen in de warme bron van Atlin. Het is niet echt 

heel warm. Net warm genoeg om niet te bevriezen. 

 



 

Opwarmen bij het kampvuurtje. Jammer genoeg hadden we geen 

marshmallows mee. Op de achtergrond ligt nog wat sneeuw. 

 

Ski-les op school. Maar dat is nu afgelopen want alle sneeuw is weg. De les was 

leuk en skiën is een heel klein beetje lastig, vooral tijdens de les als we geen 

skistokken  mochten gebruiken. Dat was om balans te leren.  


