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een persoonlijk reisadvies aan via 073 548 20 60.

EXPERIENCETRAVEL BIEDT U AL    
 PERSOONLIJK ADVIES  
EN PURE BELEVENISSEN.

 
Heeft u ook een bijzondere reiservaring meegemaakt die u graag 
wilt delen? Stuur dan een e-mail naar  
reisverhalen@ExperienceTravel.nl. 
U kunt zelf een reisverhaal schrijven of u door ons laten  
interviewen zodat wij het voor u opschrijven. Alle reisverhalen  
worden gepubliceerd op www.ExperienceTravel.nl/reisverhalen  
en gedeeld met onze reizigers middels onder meer social media en 
het INspired reismagazine.

“Travelling, it leaves you 

speechless, then turns 

you into a storyteller”

Persoonlijk reisadvies op maat
ExperienceTravel is gespecialiseerd in het samenstellen van unieke reizen op 
maat. Uw reiswensen zijn daarbij het uitgangspunt. Op www.ExperienceTravel.nl 
vindt u inspiratie naar meer dan 60 reisbestemmingen ter wereld. Welk reisver-
haal mogen we voor u creëren? Neem voor een persoonlijk advies gerust contact 
met ons op, desgewenst buiten kantooruren bij u thuis. Bel 073 - 548 20 60 of 
mail Info@ExperienceTravel.nl 



ExperienceTravel Reisverhalen  pag. 3

 

Sinds mijn eerste bezoek aan Afrika, nu bijna 20 jaar geleden, heb ik veel van de mooi-
ste plaatsen op de wereld mogen bezoeken (en heel veel ook nog niet). Na mijn eerste 
safari in Afrika wist ik meteen dat ik die bijzondere ervaring met meer mensen wilde 
delen. Het was dan ook bijna logisch dat ik hier werk van zou gaan maken. Dat deze 
hobby sterk uit hand is gelopen is een understatement, want wat begon met een safari 
in Afrika heeft zich ontwikkeld tot de reisorganisatie ExperienceTravel (voortgekomen 
uit MilesTravel). Inmiddels hebben ongeveer 50.000 reizigers de meest uiteenlopende 
reizen gemaakt naar bestemmingen als Zimbabwe, Spitsbergen, Australië en Japan. Het 
mooiste van mijn werk is dat je met reizigers bezig kunt zijn die iets heel bijzonders 
gaan meemaken. En als ze dan bij terugkomst vol enthousiasme lange en mooie  
verhalen vertellen over al die bijzondere ervaringen weet ik weer waarom we iedere 
dag onze uiterste best doen van elke reis iets bijzonders te maken.

Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum zijn een aantal van deze ervaringen  
gebundeld in dit reisverhalenboek.

Ik wens u veel leesplezier en nog heel veel mooie reiservaringen toe.

EXPERIENCES 

AND MEMORIES  

OF A LIFETIME! 

Harco van Uden
CEO ExperienceTravel
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door Qwen van Uden, jonge avonturier

Ongelooflijk, wat een ruimte en wat een uitzicht. 
Ik lig in het zwembad bij Sorris Sorris Lodge in 
Damaraland, Namibië en moet steeds denken aan de 
geweldige tijd die we hebben gehad in Sossusvlei.

Het is alweer vier dagen geleden dat we daar 
waren... Die mooie rode bergen waar ik al veel van 
had gehoord en gezien op foto’s, maar ik was er nog 
nooit geweest. Toen we aankwamen zag het er toch 
heel anders uit in het echt. De verschillende soorten 
landschappen die we onderweg zagen waren heel 
mooi. Ik wist niet dat er zoveel verschillende kleuren 
zand bestaan. De heldere rode kleur sprong er toch 
wel het meest uit.
Op de tweede dag gingen we de ‘big daddy’ 
beklimmen, een duin van bijna 300 meter hoog. Hier 
zagen we de rode kleur van heel dichtbij, we zakten 
er tot onze enkels in toen we naar boven liepen. De 
klim was best zwaar, maar zeker de moeite waard. 
Onderweg naar de top was het uitzicht heel bijzonder, 
links het rode zand, rechts de spierwitte vlakte van 
Dead Vlei en boven ons de strakblauwe lucht. Toen 
we eenmaal boven waren bleef ik maar foto’s maken. 
Na mijn 500ste foto besloot ik toch maar achter de 
rest aan naar beneden te rennen. Onderweg naar 
beneden voelde het zand als een heerlijke scrub voor 
mijn voeten. Na meer dan 200 meter afdalen bereikte 
ik uitgeput Dead Vlei. Er was zoveel ruimte!! Ik ging 
spontaan heel veel handstanden achter elkaar maken. 
Daarna pakte ik weer mijn fototoestel om foto’s te 
maken van het versteende woud. Mijn broertje Vinz 
en Freek klommen zelfs in de versteende bomen. Na 
nog wat zand te hebben verzameld gingen we terug 
naar de lodge.

De dag was nog niet voorbij want ‘s avonds hadden 
we onze eerste sundowner. Onze gids Lucas opende 
bij een aantal grote rotsen de ‘bushbar’ met allemaal 
lekkere hapjes en drankjes. Toen de zon onder 
ging hebben we alle mooie kleuren in de lucht 
gefotografeerd. Toen was het tijd om te gaan, in plaats 
van naar de lodge bracht de gids ons naar een heel 
bijzondere plek. Er stond een gedekte tafel klaar met 
allemaal lekker eten onder de sterrenhemel. Het 

enige licht kwam van meer dan 60 lampionnen, een 
vuurtje en de sterren. De kok was heel enthousiast 
geweest, we waren met zeven personen, maar er 
was eten voor wel 50 mensen. Hier hebben we de 
veertigste verjaardag van Elke gevierd. Dit was een 
top begin van de vakantie. Deze middag is het plan 
om de woestijnolifanten te gaan zoeken. Zo meteen 
gaan we eerst een hapje eten en dan gaan we op 
onze eerste safari in Damaraland. Ik heb er zin in!!

Qwen van Uden is 14 jaar en zit op het VWO. 
Ondanks haar jonge leeftijd is zij al meer 
dan tien keer in Afrika geweest. Meestal in 
Zuid-Afrika omdat haar opa en oma daar hebben 
gewoond.  Haar lievelingsdier is de giraffe en 
het liefst gaat ze op safari om foto’s te maken.

NAMIBIË
EEN VEERTIENJARIGE IN DE WOESTIJN

1.
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Peru is een land voor levensgenieters. We konden ons 
hart ophalen bij de creatieve wijkjes met galeries, 
het heerlijke eten en het bruisende avondleven van 
Lima. In het betoverende Arequipa stortten we ons in 
het feestgedruis op het drukke plein, vanwaar je in de 
verte de imposante vulkanen ziet liggen. Tijdens het 
festival dansten de mensen wel vier of vijf uur lang, 
op dunne sandaaltjes en in de kleurrijke, traditionele 
klederdracht van hun dorp. Als de feestgangers zien 
dat je uit het buitenland komt, bieden ze je gelijk 
een kruk aan, ook als dat bekent dat ze zelf urenlang 
moeten staan. Slechts één van de vele voorbeelden 
van de Peruaanse gastvrijheid die we hebben 
meegemaakt.
Naast de drukte van de grote steden konden we 
in Hotel Titilaka, gelegen op een privéschiereiland 
aan het Titicacameer, in alle rust genieten van de 
prachtige omgeving. Het voelde hier alsof we de 
enige mensen op aarde waren. Het Titicacameer, 
qua omvang een kwart van Nederland, is het hoogst 
bevaarbare meer ter wereld. Op bijna 4000 meter 
hoogte gingen we met de gidsen van het hotel op 
pad. We maakten kennis met een Uros-indianenstam, 
die op zelfgebouwde, rieten eilandjes leven. Ze wonen 
met vier of vijf gezinnen op één eiland. De mensen 
leven vooral van de wortels van het riet en af en toe 
van het vangen van een visje of het schieten van een 
vogel. 
’s Nachts wordt het soms zo koud, dat ze met z’n allen 
bij elkaar kruipen en tegen elkaar aan moeten slapen.
Het Titicacameer telt ongeveer zestig van zulke 
eilanden. Op een van de eilandjes ontmoetten we 
de vierjarige Rosa Isabel. Het meisje viel meteen op, 
omdat ze was gekleed in erg bonte kleuren. Ze droeg 

een felgele jas met roze bloemen, een babyroze trui 
en een rode hoed met vrolijke patronen. Ze had ook 
nog een joggingbroek met een rokje eroverheen 
aan, om zichzelf te beschermen tegen de nachtelijke 
kou. Dit tafereel was zó kleurrijk, dat ik er niet over 
twijfelde om het gelijk op beeld vast te leggen.
Van de tientallen mensen die ik tijdens onze reis door 
Peru heb gefotografeerd, zijn dit meisje en haar twee 
ouders mij het meest bijgebleven. Toen we in gesprek 
met de ouders raakten, vroegen we hen naar hun 
grootste droom. Ze wilden het liefst een huis op het 
vasteland hebben. Dit verbaasde me, want wie zou 
er nou niet op zo’n knus eiland in een legendarisch 
meer willen wonen? Ze vertelden dat hun drijfveer 
hun dochter was, die ze graag na de basisschool 
een opleiding wilden laten volgen. Die opleiding 
is veel beter bereikbaar vanaf het vasteland. Ik heb 
zelf ook kinderen, en dan weet je hoe belangrijk het 
is om je kind een zo goed mogelijke toekomst te 
kunnen geven. Het is in Peru niet altijd gebruikelijk 
om kinderen naar school te sturen, omdat werken op 
het platteland nodig is om in het onderhoud van het 
gezin te kunnen voorzien. De ouders van Rosa Isabel 
waren echter vastberaden om hun dochter de kans te 
geven naar een vervolgopleiding te gaan.
Toen ik bij thuiskomst de fotowedstrijd van het 
NRC Handelsblad voorbij zag komen, dacht ik gelijk 
terug aan de foto van Rosa Isabel. Het thema ‘kleur’ 
sloot perfect aan bij het portret van het Uros-
indianenmeisje. Als ik zou winnen, zou ik bovendien 
het prijzengeld aan Rosa Isabels ouders kunnen 
schenken. Na het insturen van de foto liepen we 
lange tijd achter in de race, maar vlak voor de 
deadline konden we, mede dankzij mijn vrienden en 

ExperienceTravel, een flinke inhaalslag maken. Met 
een recordaantal stemmen lukte het uiteindelijk de 
eerste prijs in de wacht te slepen. De vierhonderd 
euro, omgerekend zo’n 1500 soles, kwam via de gids 
van Hotel Titilaka bij de ouders van Rosa Isabel 
terecht.
In augustus van dit jaar gaat Rosa Isabel naar de 
basisschool. Dit heeft me geprikkeld om nog meer 
educatieve hulp te bieden in Peru. Er meldde zich 
een stichting die wereldwijd veel doet aan de 
educatie van kinderen. Zij zagen de foto van Rosa 
Isabel en willen nu zo’n tien- tot twintigduizend 
euro beschikbaar stellen voor onderwijsprojecten in 
Peru. Ik ben nu op zoek naar een mooi project en ga 
proberen de stichting te overtuigen het beschikbare 
budget daaraan te besteden. Op die manier kunnen 
we ook andere scholen in het gebied geven wat ze 
nodig hebben. De basisschool Leoncia Prado, waar 
Rosa Isabel in augustus naar toe gaat, is een van de 
gegadigden. 

Toen we begonnen aan onze reis naar Peru, hadden 
we nooit gedacht dat één enkele foto zulke gevolgen 
zou kunnen hebben.

Na de aanstekelijke verhalen van mijn broer over 
gastvrijheid, heerlijk eten en de schoonheid van de 
Andes, weet ik het zeker: mijn vrouw en ik gaan een 
reis door Peru maken. Onze trip naar het Titicaca-
meer bleek achteraf een van de hoogtepunten te 
zijn. De foto die ik daar van het Uros-indianen  
meisje Rosa Isabel maakte, sprak zó tot de  
verbeelding, dat ik besloot hem in te zenden voor de 
fotowedstrijd van NRC Handelsblad.

peru 

EEN KLEURRIJKE ONTMOETING

door Maarten Verhoeven, 
ExperienceTravel reiziger

2.
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spitsbergen 

WILDLIFE VER BUITEN DE BEWOONDE WERELD!
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Een concessie van 31 landen met een rijke 
geschiedenis en een overvloed aan unieke flora 
en fauna. Beginnend aan mijn reis had ik geen 
idee van hetgeen mij te wachten stond tijdens een 
expeditie cruise rondom Spitsbergen. Avontuurlijk, 
koud, ijsberen, besneeuwde bergtoppen… dat waren 
de eerste gedachten die in mij opkwamen. Bepakt 
met wind- en waterdichte kleding, rubberen laarzen, 
dikke vesten, handschoenen en muts was ik klaar 
om dit avontuur aan te gaan. Vanuit een zinderend 
heet Nederland met 34 graden vloog ik naar Oslo. 
Hier daalde de temperatuur naar zo’n 25 graden… 
nog steeds erg warm en moeilijk voor te stellen 
hoe koud het dan aan moest voelen in Spitsbergen 
de volgende dag.  Na een culturele middag in Oslo 
vloog ik de volgende dag naar Longyearbyen, de 
grootste nederzetting van Spitsbergen met ruim 2000 
inwoners. Hét startpunt om de Arctische eilanden te 
verkennen. En inderdaad, de gevoelstemperatuur lag 
hier direct een stuk lager, rond de 7 graden.
Bij aankomst in Longyearbyen worden we 
verwelkomd door de Zweedse en Nederlandse 
gids. Vervolgens worden we vrolijk begroet door 
onze “kapitein Iglo”, de chauffeur van de bus die 
ons in slechts 10 minuten naar “het centrum” van 
Longyearbyen rijdt. Slechts 1 hoofdweg met het 
poolmuseum, een aantal winkels, cafés en tax free 
shops zijn hier te vinden. Het gevoel van isolatie 
en jezelf afsluiten van de buitenwereld begint al 
een beetje te komen. Na een rondleiding door het 
poolmuseum, waarbij we kennis maken met een 
stukje geschiedenis van Spitsbergen, is het tijd 
om richting het schip te gaan. We beginnen direct 
met onze eerste zodiac-cruise, aangezien het schip 

wat verder op het water voor anker ligt. Na een 
(veiligheids)briefing waarbij alles uit de kast wordt 
getrokken - reddingsvesten, reddingsboten, loeiende 
alarmbellen en een introductie van het expeditieteam 
- kunnen we van start met ons avontuur! Het 
signaal van de telefoon en alle verbinding met de 
buitenwereld valt weg… de komende 10 dagen 
is het puur genieten van de natuur en een totale 
overgave aan deze reis. Flexibiliteit en geduld zijn 
de kernwoorden om deze expeditie tot een succes te 
maken voor jezelf én voor anderen. We vertrekken in 
de avond richting Ny Alesund, waar we in de nacht 
aankomen en de volgende ochtend aan land gaan. 
Moe en voldaan sluit ik mijn ogen en wacht ik vol 
spanning af wat er gaat gebeuren de komende dagen.

Ny Alesund
De volgende ochtend zit ik fris & fruitig met mijn 
medereizigers aan het ontbijt, klaar voor de eerste 
activiteit en kennismaking met Spitsbergen. We 
bezoeken in de ochtend het voormalig mijndorp Ny 
Alesund, dat zich tegenwoordig heeft ontwikkeld tot 
een internationaal onderzoeksstation met gemiddeld 
120 inwoners. Veel landen hebben er een basis, 
waaronder Noorwegen, Frankrijk, Engeland, China, 
Zuid-Korea en Nederland. Het is een afgelegen plek 
en onze Nederlandstalige gids Malenthe heeft hier 
een aantal maanden voor onderzoek doorgebracht als 
marinebioloog.
Zij beaamt inderdaad het gevoel van isolement, maar 
geeft tegelijkertijd aan dat het een unieke belevenis 
is: je werkt als een hechte community met elkaar 
samen en begeeft je continu in de natuur. En wat is 
er mooier dan dat? Naast de natuur vind je ook een 

stukje cultuur en geschiedenis terug op Ny Alesund. 
Zoals de ankertoren van Roald Amundsen, die met 
een luchtschip over de Noordpool wilde vliegen. 
Vanaf Ny Alesund heb je een fantastisch uitzicht op 
de omliggende eilanden. Ik neem de natuur goed 
in mij op. Het landschap met zijn aardse kleuren 
en besneeuwde bergtoppen wordt omringd door 
gletsjers. Het is adembenemend mooi!
Vanuit Ny Alesund varen we in vijf uur naar onze 
volgende stop, Virgohamna en Smeerenburg. Bij 
aankomst kleden we ons warm aan voor de landing 
bij deze twee plaatsen. Maar nog voordat we aan 
land gaan worden de eerste beluga’s gespot! Per 
zodiac gaan we eropaf en zien we de dieren een 
aantal keer boven water komen, fantastisch om te 
zien. Na deze onverwachte gebeurtenis varen we 
naar Smeerenburg. Het is even zoeken naar een 
goede wandelroute, want er vliegen veel Noordse 
sternen boven het eiland. Ze willen hun eieren 
beschermen tegen deze “indringers” op hun terrein. 
Ze pikken er aardig op los en we lopen in een mooi 
rijtje met de handen omhoog richting de ovens van 
de walvisvaarders. Smeerenburg is een voormalige 
Nederlandse nederzetting van de walvisvaarders 
op het eiland Amsterdam. Onze Nederlandse gids, 
Rinie van Meurs, vertelt boeiend hoe het er jaren 
geleden aan toe ging op dit eiland. Er zijn nog diverse 
overblijfselen van de blubberovens te vinden. Vooral 
de Groenlandse walvis was een favoriete prooi in 
die tijd. Op zo’n 100 meter afstand ligt een groepje 
walrussen te genieten van het zonnetje dat schijnt. 
We lopen er naartoe en kunnen vanaf zo’n 30 meter 
afstand blijven kijken. Het zijn zes mannetjes en ze 
lijken erg lui te zijn en niet van plan om in beweging 

Graag neem ik u mee naar een wereld buiten de 
gebaande paden. Waar u zich compleet overgeeft 
aan de natuur en waar de mens ineens erg nietig 
lijkt. Een reis waarbij u leert over een bijzonder 
stukje aarde en tegelijkertijd wordt teruggeworpen 
op uzelf. Een wereld apart en een beleving op zich. 
In dit reisverhaal neem ik u mee naar… Spitsbergen!

spitsbergen 

WILDLIFE VER BUITEN DE BEWOONDE WERELD!
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te komen. Maar voor de fanatieke fotografen onder 
ons blijven we rustig wachten op een uniek foto-
moment. En het wachten wordt beloond; uiteindelijk 
komt een van de mannetjes in zijn geheel overeind 
en geeft ons een geweldige pose, een waar model! 
Na nog een korte stop op Virgohamna, waar we 
onderweg nog zeehonden ontdekken, keren we terug 
naar het schip. Wederom een indrukwekkende dag 
met historie, natuur en wildlife. Tijdens de recap 
wordt door onze expeditieleider Rickard nog eens 
verteld wat we allemaal hebben gezien én wat het 
plan is voor morgen. We zijn slechts twee dagen 
onderweg, maar hebben nu al zoveel gezien, gedaan 
en beleefd dat het veel langer voelt.

Beverly Sunlet
De volgende dag staat ons een actieve dag te 
wachten met een mooie wandeling op Beverly Sunlet. 
Tijdens alle wandelingen die er tijdens deze expeditie 
cruise worden gemaakt is er een keuze uit een short, 
medium of long hike. De long hike is bedoeld voor 
de actieve mensen die er graag op uit trekken, een 
stevige wandeling niet uit de weg gaan en graag hun 
benen strekken. De medium hike is meer gericht op 
de mensen die onderweg graag even stil staan om te 
fotograferen, te filmen of de natuur goed in zich op te 
nemen. Bij de short hike blijf je wat meer bij de oever 
en kan je luisteren naar een van de vele verhalen die 
de gidsen over Spitsbergen, de historie en de flora 
en fauna te vertellen hebben. Op Beverly Sunlet kies 
ik voor een long hike. Na twee dagen op het schip 
lijkt het mij heerlijk om even de benen te strekken 
en een wandeling van drie uur te maken. Het is een 
uitdagende tocht over rotsen, toendra en een stukje 
ijs. Het uitzicht over het blauwe meer, de bergen met 
besneeuwde toppen en een enkele vogel die langs 
vliegt is erg rustgevend. Ik geniet dan ook enorm van 
deze wandeling.
In de middag maken we een wandeling op Seven 
Islands, gelegen op het meest noordelijke stukje van 
Spitsbergen. Voordat we aan land gaan worden we 
getrakteerd op onze eerste ontmoeting met, jawel, 
de ijsbeer! Hij wordt zwemmend gespot en we zien 
hem uiteindelijk het water uit klauteren en aan land 
gaan. IJsberen liggen altijd diep in het water en je ziet 
alleen de snuit boven het water uitsteken. Iedereen 
is laaiend enthousiast en erg blij om deze eerste 
glimp van de ‘king of the Arctic’ op te vangen!Na de 
nodige fotoshots van de ijsbeer verkennen we de 
toendra te voet en komen we onderweg nog een 

groep walrussen tegen. Wat een fantastische dag; 
actief gewandeld, mijn eerste ijsbeer gespot en 
weer een groep walrussen! Mijn enthousiasme voor 
deze bestemming is niet te stuiten. En tijdens de 
recap wordt dit nog meer aangewakkerd, want onze 
expeditieleider vertelt dat we in de nacht richting de 
Noordpool zullen varen, op zoek naar het pakijs. En 
waar het pakijs is, daar is wildlife. Oftewel: een grote 
kans op nog meer ijsberen!
Om 02:00 uur heb ik de wekker gezet. Het is tenslotte 
24 uur per dag licht en het moment waarop we 
tussen het ijs van het Noordpoolgebied varen wil 
ik niet missen. Ik sta op en kijk uit het raam; WOW, 
overal ijs! Van kleine tot grote ijsschotsen, overal 
waar ik kijk is ijs. Een bijzondere ervaring en ik kan 
er uren naar staren… De hele ochtend blijven we 
rondvaren en het geduldige wachten wordt beloond. 
We zien maar liefst twee ijsberen op een prooi. De 
ijsberen genieten van een welverdiende lunch, een 
zeehond. We blijven de ijsberen een tijdje volgen en 
kunnen volop mooie foto’s maken. Dit is voor mij een 
van de hoogtepunten van de reis. Tijdens de expeditie 
is het niet alleen zoeken naar wildlife en genieten 
van het landschap, maar je leert ook veel. De gidsen 
geven diverse presentaties; over het ijs, de gletsjers, 
de walrussen, de ijsbeer en de historische poolhelden. 
Dit optimaliseert absoluut mijn beleving over alles 
wat ik zie, hoor en voel tijdens deze reis.
Doordat ik deze reis in juli maak is de kans groter 
om rondom de archipel te kunnen varen. Het ijs is 
namelijk al verder noordelijk getrokken, waardoor 
het schip de ruimte heeft. Met een aantal fanatieke 
Zweedse gidsen aan boord en een Zweedse 
expeditieleider zorgt dit ervoor dat we zelfs richting 
White Island varen. White Island is het meest 
oostelijke eiland en vrijwel geheel bedekt met 
ijs. Het is bekend geworden doordat de Zweedse 
ballonvaarder Andree hier is omgekomen toen hij 
een poging deed om met zijn ballon de Noordpool 
te bereiken. Pas in 1930 zijn de lichamen op dit 
eiland ontdekt, samen met hun dagboeken en foto’s. 
Inmiddels staat er een monument ter nagedachtenis 
van Andree en zijn medereizigers.

Austfonna Gletsjer
De volgende dag staat voor mij de volgende highlight 
van deze reis op het programma: de Austfonna 
gletsjer. Deze gletsjer is met 200 kilometer lengte 
de op twee na grootste gletsjer ter wereld. Als we 
in de ochtend aankomen op het punt waar we langs 

de Brasvellbreen gletsjer kunnen varen, merk ik 
hoe groot de invloed van de weersomstandigheden 
hier kan zijn. We zitten dichtbij de gletsjer en zijn 
smeltwatervallen, maar door de mist zien we niks. 
Even ben ik teleurgesteld, ik had mij hier zo op 
verheugd. Maar ons geduld wordt wederom beloond. 
De kapitein blijft rustig varen en van het een op 
het andere moment trekt de mist weg en doemt de 
gigantische ijsmuur voor ons op. Ongelooflijk hoe 
groot deze ijswand is. Je kan kilometers ver kijken en 
waar je ook kijkt, overal zie je de gletsjer. Nadat we 
er twee uur langs zijn gevaren gaan we op weg naar 
Alkefjellet, met een van de grootste vogelkolonies. 
Meer dan honderdduizenden vogels zijn hier te zien 
(en te ruiken!). Ze zitten allemaal met de rug naar 
ons toe en met hun snavel gericht op de rots, om zo 
de kleintjes te beschermen. Een waar schouwspel en 
uniek voor de vogelliefhebber.

De dagen die volgen maken we zodiac cruises en 
wandelingen over de toendra. We spotten ijsberen, 
rendieren, de Groenlandse walvis, de blauwe vinvis, 
de bultrug en de vinvis. We varen helemaal naar 
het zuidelijkste puntje en gaan rondom weer terug 
richting Longyearbyen. Bij een aantal gletsjers zien 
we de afkalving van het ijs. Ik geniet van de prachtige 
verhalen die onze gidsen vertellen over sleehonden, 
over avonturen waarbij Groenland van west naar oost 
werd doorkruist (inclusief beeldmateriaal over hoe 
dit er aan toe ging) en het leven van de ijsberen. Het 
is een reis met alleen maar natuur om je heen en 
waarbij je geen enkele andere reiziger tegenkomt. 
Na tien dagen is onze expeditie cruise ten einde en 
nemen we in Longyearbyen afscheid van de crew en 
onze medereizigers. De telefoon heeft weer signaal en 
we komen terug in de bewoonde wereld… Door onze 
vrolijke kapitein Iglo worden we naar het vliegveld 
gebracht en met een tevreden gevoel stap ik op het 
vliegtuig terug naar Oslo en Amsterdam.
Spitsbergen is uniek en onbeschrijfelijk mooi! Tien 
dagen, 25 ijsberen, een Groenlandse walvis, een 
blauwe vinvis, een bultrug walvis, beluga’s, zeehonden, 
walrussen, rendieren… Varen naar het pakijs op de 
Noordpool, langs gletsjers en een 200 kilometer 
lange ijswand, met een fantastisch expeditieteam 
en medereizigers; ik heb de “Polar Bug” flink te 
pakken en ga zeker terug! Ik kijk er al naar uit om 
mijn enthousiasme met u als medereiziger te delen 
en ervoor te zorgen dat u net zo’n once in a lifetime 
ervaring krijgt als ik heb mogen ervaren.

“om 02:00 uur heb ik de wekker   

gezet. ik sta op en kijk uit het raam; wow!”

door Nicole Matijssen, 
Reisspecialist ExperienceTravel
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Rarotonga is klein. Hóe klein beseffen we als we als 
laatste bezoekers het vliegveld verlaten en iemand 
met een sleutel de luchthaven op slot doet. Rarotonga 
heeft een ringweg langs de kust waar je een klein 
uurtje over doet, dus langer dan een half uur rijd je 
nooit naar je accommodatie. De enige supermarkt 
van het eiland is gesloten, het is zondag. We hebben 
gekozen voor een kleinschalige boetiekaccommodatie 
aan de zuidkant van het eiland, ‘Little Poly’. 
13 huisjes in Polynesische stijl waarvan de helft 
op het strand. Vanaf je privéterras kijk je uit over 
het met palmbomen omlijnde strand richting de 
turkooizen zee. Omdat wij extra privacy willen, 
hebben we gekozen voor een huisje in de tuin met 
een privéterras en een bubbelbad in de tuin tussen 
de tropische bloemen met vlinders in. Compleet 
met buitendouche en loungebanken op een houten 
vlonder.
  
Kayakken in helderblauw water | ExperienceTravel
Little Poly heeft vooruit gedacht en bij voorbaat een 
tafel gereserveerd in hun restaurant. Een eenvoudige 
setting bij het zwembad met de ruisende palmbomen 
en rustige aanspoelende golven op de achtergrond. 
Peper en zout zit in schelpen op de met wit linnen 

gedekte tafels. Dineren op blote voeten met glazen 
van kristal. Wat een heerlijk contrast. Dit is in de 
watten gelegd worden zonder teveel poespas want 
iedereen is in de eiland-modus.
’s Morgens staat er bij het ontbijt een kokosnoot 
op tafel met een rietje erin, bestaat het buffet uit 
tropisch fruit en genieten we van een werkelijk 
adembenemend uitzicht op de Pacific. We lopen 
het strand op en we zijn helemaal alleen. Af en toe 
valt er een kokosnoot op het zand. Er waait een 
zacht briesje terwijl we door de branding lopen 
van het kristalheldere, maar frisse water. We lenen 
snorkelspullen bij Little Poly en ontdekken de 
onderwaterwereld vanaf het strand.
Omdat we het eiland helemaal op eigen gelegenheid 
willen ontdekken, hebben we bij aankomst direct 
een huurauto opgehaald. Het is echter verplicht om 
een ‘Cook Islands’-rijbewijs te halen (lees: te kopen) 
om te mogen rijden. Omdat we op zondag zijn 
aangekomen hebben we een tijdelijk bewijs gekregen 
dat 24 uur geldig is en moeten we maandag even 
langs het politiebureau om een lokaal rijbewijs te 
halen. Op vertoon van onze internationale rijbewijzen 
en betaling van ca 15 euro  gaan we op de foto 
en krijgen we een heus ‘Cook Islands’-rijbewijs. 

Een koopje voor een onbetaalbaar souvenir! Onze 
huurauto is een echt rammelbakkie, maar dat is 
eigenlijk alles wat op het eiland rondrijd. Met de 
potholes en zoute wind is dat niet zo verwonderlijk. 
We parkeren onder een bananenboom met uitzicht 
op een prachtige lagune.  We vinden verborgen 
watervallen, een lokale markt waar gedanst wordt 
door kinderen, een botanische tuin met bloemen die 
nergens anders ter wereld groeien en ruige groene 
bergpieken. We trakteren onszelf op een Polynesische 
massage. Jazeker, het paradijs.
De lokale bevolking is ontzettend vriendelijk en 
gastvrij. Iedereen lijkt te kunnen zingen, vlechten, 
lachen en koken. Het zijn prachtige mensen met een 
grote passie voor hun eiland en ondanks dat ze vaak 
een paar jaar gaan studeren in Nieuw-Zeeland of 
Australië, komen de meesten daarna weer terug om 
op het eiland te werken en wonen. Niemand heeft 
hier haast, niemand toetert en niemand kijkt op de 
klok.

Met een fles bubbels en twee glazen sluiten we de 
dagen af in het bubbelbad in onze tuin. We hoeven 
even helemaal niets en dat is de grootste luxe die ik 
kan bedenken.

Soms moet je jezelf een uitspatting gunnen. Soms moet je ook even niets moeten. De plek 
bij uitstek om dit te doen is de Pacific. Daarom vlogen we na een avontuurlijke reis door 
Nieuw-Zeeland naar het tropische Rarotonga, een van de Cook Eilanden. Zo’n eiland waar je 
lens beslaat zodra je het vliegtuig uitstapt en zelfs de luchthaven een groene oase is. Waar je 
wordt verwelkomt met een bloemenkrans en een flesje water en waar een vrolijke eiland-
bewoner de douanerij vermaakt met gitaarspel. Waar de autoverhuurbalie bestaat uit een 
piepklein hokje met een klein bordje ‘Polynesian Car Rentals’. Welcome to Paradise!

DE COOK 
EILANDEN
WELCOME TO PARADISE!

door Ilja Barten, Manager Sales &  
Operations, ExperienceTravel

4.
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In Laos hangt men het Theravada boeddhisme aan, 
een boeddhistische stroming die veel verschillende 
gebruiken kent. Een van die gebruiken is de aalmoesronde 
van de monniken. Als beschermers van de Sangha (de 
boeddhistische gemeenschap) ontvangen zij eten van de 
niet-ingewijde boeddhisten, zeg maar het ‘gewone volk’. De 
bevolking komt bij elkaar in de straten van Luang Prabang 
om eten aan de monniken, die in lange rijen voorbijlopen, 
aan te bieden. Zelf had ik altijd al de wens gehad om hier 
eens bij te zijn, dus hadden we Keo gevraagd wat eten te 
regelen zodat we dit konden doneren. Zoals afgesproken 
kwam hij om half 6 naar ons hotel met een grote kom 
en mand kleefrijst en twee zakken snoep. Inderdaad, we 
moesten dus om 5 uur ’s morgens op. Iets wat we er graag 
voor over hadden, omdat dit natuurlijk een unieke kans was 
om een dergelijk ritueel mee te maken.
We liepen naar een kruising in de buurt van ons hotel en 
Paul en ik knielden neer en namen dezelfde positie aan als 
de lokale bevolking rondom ons. Niet lang hierna kwamen de 
eerste monniken aanlopen in de ochtendscherming. Terwijl 
ze een voor een langs liepen openden ze hun aalmoeskom 
om eten te ontvangen. Paul gooide het snoep in hun kommen 
terwijl ik er de kleefrijst inlegde. Dat bleek best nog een 
uitdaging, aangezien kleefrijst niet zomaar van je vingers 
loslaat. Laat staan van de andere rijst die al in de kom 
aanwezig is. Één keer had ik bij het terugtrekken van mijn 
hand volgens mij zelfs meer rijst dan ik oorspronkelijk had 
willen doneren. Bij dit alles vertrokken de monniken geen 
spier. Ze bleven strak en serieus voor zich uitkijken en ze 
leken allerminst verbaasd dat er vandaag twee buitenlanders 

tussen de bekende gezichten zaten.
Na dit unieke ritueel spraken we af dat Keo ons om 9 uur 
weer zou ophalen, zodat we nog wat tijd hadden om uit te 
rusten op het terras bij het hotel. We namen wat koffie en 
een lekker ontbijt; wat brood, ei en voor het eerst ook een 
plakje ham! Top, de karma die we hadden verzameld met het 
geven van de aalmoes begon zich nu al uit te betalen!

Na dit unieke ritueel spraken we af dat Keo ons om 9 uur 
weer zou ophalen, zodat we nog wat tijd hadden om uit te 
rusten op het terras bij het hotel. We namen wat koffie en 
een lekker ontbijt; wat brood, ei en voor het eerst ook een 
plakje ham! Top, de karma die we hadden verzameld met het 
geven van de aalmoes begon zich nu al uit te betalen!
Luang Prabang is ontstaan als één van de eerste 
nederzettingen in het Laos zoals we het nu kennen. 
Uiteindelijk werd hier In de 14e eeuw het eerste koninkrijk 
van Lao (“1.000 Olifanten”, verwijzend naar de kracht van het 
leger) gevormd.
Zelfs toen de rol van hoofdstad verhuisde naar Vientiane 
bleef Luang Prabang de woonplaats van de koningen. Er 
werden hier vele prachtige gebouwen en tempels neergezet. 
Eind 19e eeuw, toen Laos een Franse kolonie werd, maakte 
de Fransen de koninklijke hoofdstad hun standplaats. Ze 
lieten Vietnamese arbeiders de gebouwen in Frans-koloniale 
stijl bouwen. Deze stad heeft hierdoor een beetje dezelfde 
koloniaal-Aziatische sfeer die ook terug te vinden is in steden 
als Hanoi (Vietnam) en Phnom Penh (Cambodja). In 1995 
werd Luang Prabang, met meer dan 50 tempels, dan ook 
terecht toegevoegd aan de Unesco’s Werelderfgoedlijst.

Een van mijn favoriete reizen in Azië was mijn bezoek aan Laos. Een 
fantastische reis waar me veel van is bijgebleven, vooral onze dagen 
in Luang Prabang. In die stad, die bekend staat om zijn vele tempels, 
werden we begeleid door onze gids Keo. Hij nam ons mee voor een dag 
vol cultuur, maar ook ontspanning.

LAOS 

EEN DAG IN 

LUANG PRABANG

door Ed Sander, 
Marketing Consultant en China-expert 

5.DE COOK 
EILANDEN
WELCOME TO PARADISE!
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Keo had in het reisprogramma  eigenlijk een dag vrij, maar 
bood aan om als freelance gids over te werken. Dit kwam ons 
goed uit. Hij organiseerde een vol programma en we waren 
benieuwd wat de dag ons ging brengen. De eerste stop was 
een versmarkt. Hier kwamen we de raarste dingen tegen. Zo 
was er onder andere gebarbecuede rat te koop. Keo wees 
ons daarnaast ook nog op een lekker hapje dat ze “Khao nom 
xii meo” noemen. Dit zijn stokjes gefrituurde maispoeder, ter 
grootte van een wortel. Ik kocht een zak die we later die dag 
op zouden eten.

Vervolgens was het tijd voor de tweede stop, het Koninklijk 
Paleis dat de Fransen in 1904 voor de koning haden 
gebouwd. Hier was een mengeling van Laotiaanse en Franse 
architectuur te zien. Nadat de communistische Pathet Lao-
beweging de macht overnam en de monarchie afschafte 
werd het paleis omgedoopt tot museum. Sommige kamers 
zijn nog in originele staat, terwijl andere kamers vol staan 
met displays met allerlei voorwerpen. Een deel van deze 
voorwerpen waren cadeaus die andere landen ooit aan de 
koning geschonken hadden. Zo schonk de Verenigde Staten 
de koning bijvoorbeeld een model van hun eigen Apollo 
maanlander. Een nogal smakeloze gift als je het mij vraagt. 
Het hoogtepunt van het paleis was de troonzaal, met zijn 
mooie mozaïeken van gekleurd spiegelend glas.
Op het terrein van het paleis werd een nieuwe tempel (Wat 
Ho Pha Bang) gebouwd. Het gebouw bood onderdak aan Pha 
Bang, een heilige Boeddhabeeldje van 83 cm hoog, die door 
de koning van Khmer (het huidig Cambodja) aan de koning 
van Laos was geschonken in 1359. 

Na ons bezoek aan het paleis bezochten we nog enkele 
tempels in de buurt; Wat Sensoukarahm, Wat Sop (waar Keo 
ooit een tijdje als monnik gestudeerd had en nu tijdens ons 
bezoek Japanse les gegeven werd), het minder interessante 
Wat Sirimungkhun en als laatste Wat Xien Thong. Die laatste 
wordt gezien als de mooiste tempel in Luang Prabang en 
indrukwekkend was het zeker! Het hangende dak is prachtig. 
Binnen was het plafond beschilderd met de kenmerkende 
boeddhistische dharmawielen en aan de achterkant van de 
tempel vonden we een mozaïek van de ‘boom des levens’. Een 
perfecte plaats voor een groepsfoto met de Laos ‘tour shirts’ 
die ik voor ons reisgezelschap had laten drukken.
Nabij de tempels zijn nog een aantal andere gebouwen 
te vinden, waaronder een liggende Boeddha en een 
opslagplaats voor een 12 meter hoge begrafeniskoets met 
grote gouden drakenhoofden. Het was in deze zaal dat Paul, 

Ad en ik een toekomst-voorspellend stokje uit een mand 
namen, en Keo ons uitlegde wat ons te wachten stond.

We hadden er voor ons gevoel al een hele dag opzitten en 
dus was het vroeg in de middag tijd voor iets luchtigers. We 
hadden ten slotte al behoorlijk wat culturele dingen gedaan 
die dag. We gingen met onze gehuurde bus naar de Nam 
Khan rivier en namen een boot naar de Tat Sae waterval. 
Deze waterval bestaat uit verschillende kalksteen lagen, 
waardoor zich verschillende natuurlijke zwembaden hebben 
gevormd. Hier hebben we heerlijk geluncht om vervolgens 
lekker af te koelen en te relaxen. Alweer een hoogtepunt van 
de dag.
Op de terugweg naar Luang Prabang stopte we nog kort bij 
een dorpje vol handwerkwinkels waar allerlei verschillende 
souvenirs werden gemaakt en verkocht voor een prijs zo 
goedkoop, daarvoor durfden we niet eens te onderhandelen. 
Zelf kocht ik twee lampen gemaakt van papier en een nieuwe 
tas. Terug in Luang Prabang beklommen we de uitputtende 
339 treden tellende trap van de Phu Si heuvel, waar we net 
op tijd de top bereikten om de zonsondergang te kunnen 
bewonderen. Op de terugweg kwamen we nog langs een 
aantal Boeddhabeelden waarbij elk beeld een dag van de 
week vertegenwoordigde. Eenmaal terug besloten we wat te 
gaan eten.
Hier zou ons afscheid van Keo zijn. Hij gaf ons als aandenken 
nog een aantal eetstokjes en twee kleine poppetjes die 
Mieke al eerder had gezien en graag wilde hebben. Toch 
was dit niet het echte afscheid, Keo nam ons mee voor een 
stevige wandeling naar de Discotheek van het Muangsua 
hotel, een van de weinige plaatsen in Luang Prabang waar 
dansen was toegestaan. Er was een live band die een 
mengeling van sixties muziek en Thaise/Laotiaanse pop 
speelde. Overigens klinkt dat opvallend veel als reggae. 
Het dansen leek op een rare mix van volksdansen en line 
dancing. Een unieke ervaring.
Net toen ook ik en Paul onze dansmoves tentoon wilden 
stellen sprongen de lichten aan. De discotheek ging dicht 
… om half twaalf! Blijkbaar een gevolg van de officiële 
avondklok in Laos. Nu was het dan toch echt tijd om afscheid 
te nemen van Keo. We zeiden hem gedag en gingen terug 
naar het hotel waar het hek al dicht was en de receptionisten 
lagen te slapen. Dan maar over het hek klimmen dus. En met 
deze inbraak in ons eigen hotel kwam een einde aan een 
unieke dag in een prachtige stad in een fantastisch land met 
bijzondere mensen … maar niet voordat we nog even een 
laatste koud biertje dronken op het terras.

“net toen wij onze dansmoves tentoon 

 wilden stellen sprongen de lichten aan”
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Vanuit het drukke Kuala Lumpur vlogen we met een 
klein propellervliegtuigje naar de dichte wildernis 
van Borneo. Het contrast kon bijna niet groter zijn. Van 
een drukke, ‘Westers’ aandoende miljoenenstad naar 
de pure natuur. Van een metropool met de hectiek van 
een bruisende stad naar een omgeving met alleen 
de geluiden van de jungle om je heen. Het grote 
avontuur wacht!
Er is geen garantie dat we de reuzen van het oerwoud, 
de orang-oetans, in het echt zullen zien. De natuur 
laat zich niet leiden. Hierdoor zijn we toch een beetje 
zenuwachtig als de chauffeur ons naar hun leefgebied 
brengt. Het zou echt een hoogtepunt van onze reis 
zijn als we deze geweldige dieren in het wild zouden 
mogen aanschouwen! 
Links van ons is een klein pad dat ons in enkele 
honderden meters naar de plaats brengt waar 
de orang-oetans regelmatig verblijven. Aan mijn 
rechterkant staat een soort brug die naar een open 
vlakte leidt. Daar zie ik een grote boom met een 
grote, bewegende gedaante eronder. Dit maakte me 
nieuwsgierig. In de veronderstelling dat de orang-
oetans zich toch de andere kant op bevinden, besloot 
ik te gaan kijken wat er nou precies onder die boom 
aan de hand was.
Terwijl ik in de richting van de boom loop, hoor 
ik paniekerig geroep achter me. Het was in het 
Maleisisch en gebiologeerd door de enorme gedaante 
voor mij, duurde het even voordat ik besefte dat het 
geroep op mij gericht was! Ik liep daardoor verder, 
té ver en bevond me opeens té dicht bij Ritchie, de 
‘opper’ orang-oetan. Om het nóg een tikje gevaarlijker 
te maken, stond ik ook nog eens tussen hem en zijn 
eten in! Inmiddels had Ritchie mij gespot en kwam 
langzaam mijn kant op gelopen. Wat een machtig 
beest! Bijna verstijfd van angst deed ik een paar 
stappen achteruit om Ritchie de ruimte te geven, 

zodat hij zijn weg verder kon vervolgen. Op ongeveer 
twee meter afstand, bleef hij even stil staan. Hij keek 
me een tijdje aan. Plotseling vervolgde hij zijn weg 
richting de jungle. Ik stond te trillen op mijn benen en 
merkte dat ik de hele tijd mijn adem had ingehouden. 
Een paar minuten later zijn we met z’n allen op 
veilige afstand achter Ritchie aangelopen, het 
oerwoud in. Na enkele tientallen meters stopte hij; 
het was etenstijd. Ritchie ging rustig zitten om wat 
fruit te eten. Hij maakte het zich gemakkelijk, zodat 
wij hem in alle glorie konden aanschouwen.

Terwijl we vol bewondering naar Ritchie keken, 
hoorden we boven ons hoofd iets ritselen. Een andere 
orang-oetang komt in beweging en zwaait over onze 
hoofden richting Ritchie. Het is een moeder met een 
baby in de ene, en een groot stuk 
fruit in de andere arm. Terwijl ze 
van tak naar tak zwaait, komen er 
de nodige takken naar beneden 
vallen en moeten we oppassen 
dat we niet geraakt worden. Zodra 
de moeder zich met de kleine 
op een grote tak genesteld heeft 
om samen met haar kleintje het 
meegebrachte fruit te verorberen, 
pakken we de camera om dit 
bijzondere moment vast te 
leggen. Er klinkt nog meer geritsel 
boven ons. Terwijl we proberen 
om ook deze apen op beeld 
vast te leggen, krijgen we een 
waarschuwing van onze  gids: ‘be 
careful, or you’ll get a hot shower’. 
We begrepen eerst niet wat hij 
bedoelde, maar dat werd ons heel 
snel duidelijk. Aangezien de apen 

zich recht boven ons bevonden, zouden we het niet 
droog houden als ze opeens een plas moesten doen...
Gelukkig gebeurde dit niet. Wat een ervaring! Midden 
in de jungle, een opperaap recht voor je neus, een 
moederaap met kind naast je en boven je nog meer 
apen. Een belevenis om nooit meer te vergeten. De 
reis kon hierdoor niet meer stuk! Ik had orang-oetans 
gespot, maar dat ik zo dichtbij zou komen, had ik nooit 
kunnen dromen…

Midden in de jungle zet onze chauffeur ons af. Overal is het groen om 
ons heen. Hoewel het in eerste instantie muisstil lijkt, worden onze zin-
tuigen langzaam geprikkeld zodra we het ritselen van de takken horen. 
Later klinken er geluiden van allerlei soorten dieren.

door Desiré Schapers, 
Reisspecialist ExperienceTravel 

MALEISIË 

(TOO) CLOSE ENCOUNTER MET EEN ORANG-OETAN

6.
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Ik durfde niet naar boven te kijken. Daar was de 
weg die we nog moesten rijden. Deze zou tot zo’n 
2200 meter hoogte gaan.  “Are you scared?”, vroeg 
mijn gids. “A little”, gaf ik toe. “This is where the fun 
starts”, lachte mijn gids. Ik was er niet helemaal van 
overtuigd of ik het ook echt ‘fun’ vond. Deze weg kon 
zo als locatie dienen voor de serie “De gevaarlijkste 
wegen van de wereld”.
Toegegeven, het landschap was spectaculair. De 
bergen had ik wel op foto’s voorbij zien komen, maar 
als je er dan zelf middenin zit is het vele malen 
indrukwekkender. Bergen met enorme pieken, diepe 
dalen en canyons. Alle kleuren geel zag ik voorbij 
komen langs de bergwanden waar de tand des tijds 
stukken had uitgeslepen. De lucht was strakblauw, 
de buitentemperatuur was boven de 30 graden. Die 
zakte overigens wel met elke 100 meter die we 
klommen. Hoe hoger, hoe kouder. Hoewel koud niet 
direct geassocieerd kan worden met het doorgaans 
droge, hete Oman. Het was april en de laatste maand 
dat Oman goed te bezoeken is voordat de hete zomer 
aanbreekt.
 
Infinity pool van hotel The View | ExperienceTravel
Een dag eerder was ik aangekomen met de 
avondvlucht in de hoofdstad Muscat. Het was 
al donker, waardoor ik pas vanmorgen bij het 
ochtendgloren echt besefte ik dat ik in Oman was. 
De gids, die ook meteen mijn chauffeur was, heette 
Abdullah en stond me deze ochtend grijnzend op 
te wachten naast een spierwit glimmende Toyota 
Landcruiser. Abdullah droeg een traditionele 
dishdasha, de lange witte jurk waar alle mannen in 
Oman zich in hullen. Op zijn hoofd rustte een kumah, 

het traditionele geborduurde hoedje.  De komende 
dagen zou ik met hem het binnenland verkennen. 
Ik was in goede handen, want Abdullah werkte al 
meer dan 20 jaar als gids en was ook nog eens 
beroepsfotograaf. De fotoboeken en ansichtkaarten 
die je in Oman vindt, zijn bijna allemaal van zijn hand. 
Hij was er trots op en schroomde dan ook niet overal 
waar we kwamen zijn ansichtkaarten aan te wijzen. 
Aangezien ik zelf ook graag fotografeer, hadden we 
meteen gespreksstof. Vanuit Muscat ging de rit eerst 
over een geasfalteerde weg door laagvlakte met links 
en rechts typische Omaanse dorpjes. Het landschap 
veranderde plotseling en we reden de bergen in. Dat 
was ook waar het asfalt ophield. Off road heet dat. En 
daar reden we nu.

Ik besloot te ontspannen en leunde achterover. Meer 
kon ik niet doen. Ik was hier nu, in dit schitterende 
land met deze majestueuze bergen. Het land van 
1001 nacht. Een sprookje. Genieten zou ik. Ik merkte 
dat de hoogte langzaam begon te wennen. De 
spannendste momenten waren als er een tegenligger 
aan kwam. Gelukkig waren de automobilisten eraan 
gewend en maakten op de meest smalle stukken 
plaats voor elkaar. Veel auto’s kwamen we overigens 
niet tegen. De auto’s die er reden waren van de 
Omani’s zelf. Een paar keer werden we gepasseerd 
door een schoolbusje. Abdullah vertelde dat alle 
kinderen in Oman naar school gaan en ook allemaal 
door schoolbusjes worden gebracht en gehaald, 
al wonen ze nog zo afgelegen. Dit was allemaal 
door Sultan Qaboos geregeld. Geen wonder dat 
de Omani’s hun leider zo liefhebben. Hij heeft het 
land sinds de jaren zeventig hervormd tot een goed 

georganiseerde maatschappij, waar, in tegen stelling 
tot veel buurlanden, ook vrouwen belangrijke posities 
bekleden. De Omani’s zijn trots op hun land en op 
hun Sultan. Ze vinden het prachtig om het te delen 
met de toeristen die hun land bezoeken. De term 
massatoerisme is gelukkig nog niet van toepassing op 
Oman. Hopelijk blijft dat zo.

We reden verder. Overal stonden berggeitjes op 
de rotsen langs de weg te balanceren boven de 
afgrond. Hier hield de wereld op. Na ongeveer een 
uur bergopwaarts hobbelen kwam het moment 
dat ik zelfs de auto uit durfde bij een relatief veilig 
uitziende stopplek om een foto te maken van het 
schitterende landschap. Er was een soort uitsparing 
naast de weg, de Omaanse P+R zeg maar. Nog steeds 
geen vangrail, maar ik kon ver genoeg van de afgrond 
staan om me veilig te voelen. In het dal zag ik tussen 
alle kloven en majestueuze bergen een wit stadje 
liggen, omringd door palmbomen van de mooiste 
kleur groen. Terrasvormige dadelplantages lagen links 
van het stadje. Een prachtig gezicht. Wauw. Wat was ik 
blij dat ik mijn hoogtevrees opzij durfde te zetten om 
dit te bekijken.

De rit ging verder richting de top van de berg. De weg 
werd steeds slechter en het uitzicht steeds mooier. 
Zonder 4WD redde je het hier niet, dat was zeker. Door 
het gehobbel voelde ik mijn volle blaas extra goed. 
Geen idee hoe ver we nog van een fatsoenlijk toilet 
verwijderd waren. Ik deed een voorzichtige poging om 
te informeren hoe lang we nog moesten rijden voor 
een toilet. Abdullah begon te lachen. “It is up to you”, 
was het antwoord, gevolgd door nog een schaterlach. 

Het klamme zweet stond in mijn handen. Ik voelde mijn oren ploppen. Langzaam klommen 
we hoger en hoger. Gelukkig wist mijn gids, die ook meteen mijn privéchauffeur was, wat hij 
deed. Tenminste, dat prentte ik mezelf in. Hij kwam hier immers elke week om met reizigers 
zoals ik het prachtige berglandschap van Oman te bezoeken. Voorzichtig keek ik naar rechts. 
De dorpjes in het dal werden speldenprikjes naarmate de Toyota Landcruiser het hoogge-
bergte bedwong. Er was geen vangrail en ook geen asfalt. Dit was een Off Road Highway 
dwars door de bergen van Oman. We hobbelden hoger en hoger. Heel in de verte, diep onder 
me, zag ik de weg kronkelen die we zojuist hadden afgelegd.

OMAN
OFF ROAD AVONTUUR

7.
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Ik begreep niet meteen wat hij bedoelde, zo grappig 
was het toch niet. “It depends if you want to enjoy a 
scenic toilet stop, otherwise another 2 hours for the 
next toilet”. Dat was het natuurlijk, ik kon ergens in 
de bergen plassen, anders was het nog 2 uur met 
een volle blaas door hobbelen. Dat laatste was wat 
mij betrof geen optie. Ergens achter een rots bij een 
struikgewas vond ik een rustige plekje voor mijn 
hoge nood. Mijn gids had de auto discreet een stuk 
verderop geparkeerd. De enige toeschouwers waren 
twee geiten die nieuwsgierig naar me toe sjokten. 
Het maakte me niet meer uit, ik vond het inmiddels 
allemaal prima. Opgelucht liep ik terug naar de auto.

We bereikten de top van het gebergte, waar we 
natuurlijk stopten om nog meer foto’s te maken. Wat 
was het hier waanzinnig mooi! De weg was aan de 
andere kant van de berg weer geasfalteerd en we 
reden over een prachtige weg dieper het binnenland 
in. We stopten onderweg voor een heerlijk lokale 
lunch in een piepklein restaurantje. Hier hadden de 
mensen nog niet vaak toeristen over de vloer gehad. 
Het keukenpersoneel wilde allemaal met me op de 
foto, het leek wel de omgekeerde wereld.
Halverwege de middag reden we in de richting van 
ons hotel voor de nacht. Het hotel heette The View, 
dus de verwachtingen waren hooggespannen. Na 
een laatste steile off road klim kwamen we aan. We 
werden ontvangen met thee en dadels, de specialiteit 
van Oman.  Ik heb in alle reizen die ik heb mogen 
maken veel mooie uitzichten gezien, maar deze komt 
wel in mijn persoonlijke top 10. Hoog op de berg 
liggen de cabins van The View met een spectaculair 
uitzicht over het dal. Het zwembad was een 
zogenaamde infinity pool. Snel legde ik mijn spullen 
in mijn kamer, pakte mijn boek en nestelde me bij 
het zwembad. Ook hier was het weer heerlijk rustig. 
Ik kon nog net even de laatste stralen zon pakken 
voor deze achter de toppen van de bergen verdween. 
Dit was genieten. Het was laat in de middag, maar de 
zon brandde nog. Ik dook in het verkoelende water 
en zwom naar de rand van het bad. Het uitzicht was 
spectaculair, het leek net of ik regelrecht een Screen 
Saver in zwom. Een geluksgevoel maakt zich van mij 
meester. Wàt een geweldige eerste dag in Oman.

door Kirsten Vluggen, 
Reisspecialist ExperienceTravel 
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Onze reis start met een verblijf in Banff, in de 
prachtige Rocky Mountains. Dit geeft je meteen het 
gevoel dat je in Canada bent. Nog nooit heb ik zulke 
immense bergen gezien als de Rockies. Het weer is 
nog vrij fris, maar de zon schijnt. Het perfecte plaatje 
voor de perfecte foto.
Tijdens onze rit richting Jasper, op de tweede 
reisdag, worden we opgehouden door een hele hoop 
vervoersmiddelen midden op de weg. Dat moet iets 
betekenen. We stoppen, stappen uit en zien een 
grote grizzly moederbeer met twee kleine beertjes. 
Op hun gemak liepen ze midden op de weg, terwijl 
tientallen ogen hun kant op keken. Al snel komen de 
parkwachters erbij om de boel in de gaten te houden. 
We zijn immers in een nationaal park, waar de wilde 
natuur en de mens dicht bij elkaar kunnen komen. De 
beren zijn nog eens extra gevaarlijk, omdat ze net uit 
hun winterslaap komen en dus op zoek zijn naar eten.
Het was onze eerste ervaring met beren in Canada; 
en dat smaakte naar meer! Later tijdens onze reis 
spraken we hierover met een ranger in Blue River 
die ons met een jeep op berentocht nam. We lieten 
haar de foto’s zien van de grizzlies. Wat we hadden 
meegemaakt was heel bijzonder, zei ze, omdat deze 
beren zich eigenlijk nooit zo gemakkelijk laten zien. 
Zelfs zij, die al haar hele leven in Canada woont, had 
zoiets nog nooit gezien. Lucky us!

Van Jasper rijden we door naar Wells Gray Park. Het is 
een uitdaging om bij onze accommodatie te komen: 
twee uur lang rijden we over een grof zandpad. Je 
kunt je voorstellen dat we erg blij waren toen we 
eindelijk bij ons verblijf aankwamen. De volgende 
dag bezoeken we de beroemde watervallen in de 

omgeving. Bijvoorbeeld 
Helmcken Falls, de 
meest bekende en 
de vierde hoogste 
waterval van Canada. 
De dag van ons bezoek 
begon met regen, maar 
voor een bezoek aan 
een waterval is dit 
eigenlijk het ideale 
weer. Het water stroomt 
met zóveel kracht 
naar beneden dat het 
bijna lijkt alsof de grote hoeveelheid water alleen 
als waterdamp de grond bereikt.Vanuit Wells Gray 
rijden we via Kamploops door naar Whistler. In 2010 
werden in Whistler de Olympische Winterspelen 
gehouden. Dit is terug te zien in de omgeving, want 
het Olympisch dorp is nog steeds in tact. Het is een 
gezellige plek met veel terrasjes en outdoor winkels; 
de ideale afwisseling na een aantal dagen middenin 
de natuur te zijn geweest. In Whistler kun je met de 
Peak to Peak gondel omhoog. Het is de hoogste en 
de langste lift ter wereld en de verbinding tussen 
twee bergen, de Whistler Mountain en de Blackcomb 
Mountain, maakt hem uniek. Je legt een hele afstand 
af, want binnen elf minuten overbrugt deze lift maar 
liefst 4,4 kilometer, ondersteund door slechts vier 
pilaren. Omdat er ook nog sneeuw lag hadden we 
even het gevoel op wintersport te zijn. Voor ons als 
skiliefhebbers erg leuk om te zien.
Vanuit Whistler rijden we via de Sunshine Coast 
door naar Ucluelet. Dit kleine dorpje leent zich 
uitstekend voor walvisspotten. Dat was dan ook een 

van de eerste dingen die we daar deden; met een 
zodiac eropuit. Dit was een heel avontuur, want wat 
gaan die dingen hard! Ons doorzettingsvermogen 
werd beloond met het spotten van maar liefst 
vier walvissen. De grootsheid van deze enorme 
oerbeesten was een overweldigend aanzicht. Na 
ons verblijf in Ucluelet zijn we via Victoria terug 
gereden naar Vancouver. Hier hebben we onze camper 
ingeleverd om vervolgens nog twee dagen te blijven. 
Vancouver is een erg gemoedelijke stad met veel 
leuke winkels, prachtige restaurants en verschillende 
bezienswaardigheden zoals Stanley Park, de Engelse 
klok die om de twee uur een liedje begint de spelen 
en natuurlijk de beroemde Capilano Suspension 
Bridge voor de dare devils onder ons. Geen aanrader 
voor mensen met hoogtevrees!
Tijdens onze reis liepen we grizzlyberen en elanden 
tegen het lijf, maar hebben we ook grote wandelingen 
gemaakt waarbij we bijna geen mens tegenkwamen. 
Het was heerlijk om ons onder te dompelen in de 
overweldigende natuur!

De verhalen over de overweldigende natuur van 
Canada kende ik wel, dus het werd tijd om deze eens 
in het echt te gaan zien! Samen met mijn ouders 
en vriend reisde ik af naar West-Canada. Mijn vriend 
en ik hebben al enige ervaring met verre reizen, 
maar voor mijn ouders was het allemaal nieuw, en 
dus heel spannend. We gingen op pad met een tien 
meter lange camper. Wetende dat er hier en daar 
nog wel eens wat wild zomaar kan oversteken, zou 
dit vast een groot avontuur worden.

Canada
BEREN OP DE WEG

door Daniëlle Ligtenberg, 
Reisspecialist ExperienceTravel 

8.



ExperienceTravel Reisverhalen  pag. 19

Voordat we Alaska bereikten, verbleven we in Seattle. 
Het begon al goed, want het weer was schitterend! 
Ons bezoek aan het gebied rondom Mount St. Helens 
vormde zeker een van de hoogtepunten. In 1980 
is deze vulkaan uitgebarsten, de noordflank en top 
zijn toen volledig weg geslagen. Toentertijd las ik in 
de National Geographic wat er allemaal gebeurde 
en nu kon ik in het echt kijken hoe het gebied erbij 
stond. Moeder Natuur heeft hier 35 jaar ongestoord 
haar gang kunnen gaan. Lava, modderstromen en 
de hete as hadden de natuur compleet vernield. Het 
landschap is nu nog grotendeels kaal met een nieuwe, 
lage begroeiing met daartussen resten van oude 
bomen. De vulkaan is nog steeds actief. In het midden 
zijn nieuwe kraters ontstaan. Vanaf de wandelpaden 
was het een indrukwekkend gezicht.
Een van de bergen die we in Alaska tegenkwamen 
was minstens zo indrukwekkend. Dit was in Denali 
National Park, dat je niet met eigen vervoer mag 
betreden. Met een bus reden we in zes uur door het 
wildpark naar onze charmante lodge, omringd door 
lage naaldbomen. Deze hadden we speciaal geboekt 
op advies van de reisexpert van ExperienceTravel, 
omdat we hier een adembenemend uitzicht hadden 
op Mount McKinley, met 6194 meter de hoogste berg 
van Noord Amerika. Toen we op een dag tussen 6 uur 
en half 7 opstonden en de gordijnen opentrokken, 
hadden we zicht op de hele berg. Vooral vanaf 
het gemeenschappelijke gebouw bij de lodge was 
McKinley, goed te zien. De massieve witte bergtop 
rees imposant boven het lichte wolkendek uit. We 
bleken exact op het juiste tijdstip gekeken te hebben, 
want na een uur was de berg weer verdwenen achter 
een dik pak wolken. Het is me wel gelukt om dit 

schouwspel met mijn camera op beeld te vangen, 
precies op het juiste moment!

Een andere memorabele belevenis was ons bezoek 
aan een berengebied in Katmai National Park. 
Vanuit Anchorage vlogen we eerst met een klein 
lijnvliegtuig en vervolgens met een watervliegtuig 
naar de oever van een meer. Aan het strandje waar 
we aanlegden liepen al beren. We werden door 
rangers begeleid naar het visitors centre waar we 
instructies kregen hoe ons te gedragen. We mochten 
geen eten en drinken meenemen, alleen maar water. 
Om ons einddoel Brooks Falls te bereiken moesten 
we eerst het riviertje oversteken. We moesten 
twee uur wachten want de brug was geblokkeerd 
door beren. Het was het wachten meer dan waard. 
Moederberen met kleintjes, die zalmen uit de rivier 
haalden. Groepen beren aten en snuffelden rond in 
de omgeving. De groepen hielden elkaar in de gaten, 
maar vermeden conflicten. Af en toe gingen jonge 
mannetjes met elkaar stoeien, maar echt dreigend 
werd het nooit. Het was alleen even een krachtmeting. 
Voorbij de brug, na twintig minuten lopen kwamen 
we bij het hoogtepunt: de Brooks Falls. Hier halen 
beren onwaarschijnlijk hoog springende zalmen 
uit de rivier en peuzelen die op onder toezicht van 

meeuwen. Ook hier heb ik weer wat prachtige plaatjes 
kunnen schieten! Erg mooi, het was net alsof we een 
natuurdocumentaire live zagen gebeuren. 
Dit waren twee hoogtepunten van onze bijzondere 
reis, waarin we nog veel meer beleefd hebben, onder 
andere een boottocht in Kenai Fjords National Park 
met walvissen en ander sea wildlife.
Door deze reis hebben we in Alaska voorlopig alles 
gezien wat we wilden zien. Het weer zat ons dit 
keer heel erg mee, waardoor ik veel mooie foto’s 
heb kunnen maken. Alaska kunnen we nu van onze 
bucketlist afstrepen, en wie weet wat er in de 
toekomst nog in het verschiet ligt!

In 2002 maakten mijn vrouw en ik een tocht 
door Alaska. De ongerepte natuur heeft een 
enorme indruk op ons gemaakt. Het ruige 
landschap met de hoge bergen en gletsjers 
en de vele wilde dieren. We hadden tijdens 
die reis veel regen, waardoor de bergen in de 
wolken zaten en we lang niet alles hebben 
kunnen zien. Tijd om terug te keren dus!

ALASKA
IN HET HART VAN DE WILDERNIS

door Luit en Ruth Hoving, 
ExperienceTravel reizigers

9.
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Er zijn niet veel landen die er door de groeiende 
stroom toeristen op vooruit gaan, maar dit geldt wel 
voor Vietnam. Van een land gebroken door de oorlog 
naar een natie in volle bloei. Het enthousiasme van 
de Vietnamezen om het land weer in ere te herstellen 
is aanstekelijk. En iedereen die daarvan wil genieten, 
heten ze van harte welkom.
Achterop een vintage Vespa verkende ik het 
kosmopolitische Hanoi en bruisende Ho Chi Minh City. 
In het voormalige Saigon maakte ik een bijzondere 
art tour en leerde de stad zo kennen door de ogen 
van de kunstenaars. Onze gids wekte de fascinerende 
geschiedenis van deze stad tot leven. Ik ontdekte 
het ongekende natuurschoon van Halong Bay, 
waar duizenden eilandjes met druipsteengrotten 
en ondergrondse meertjes in de Golf van Tonkin 
liggen. Ik reisde door het web van riviertjes van de 
Mekongdelta, langs woonboten en drijvende marktjes. 
En ik fietste door de uitgestrekte rijstvelden van Mai 

Chau om daarna getuige te zijn van de magie van de 
historische lampionnenstad Hoi An en de vroegere 
keizerlijke hoofdstad Hué. Ik sloot mijn reis af op de 
witte zandstranden van het tropische eiland Con Doa, 
waar ik heerlijk tot rust kon komen.
In Vietnam zijn de slaapopties eindeloos, dus het was 
bijna onmogelijk om níet een slaapplek te vinden die 
aan al mijn wensen voldeed. Toen ik een voet over 
de drempel van het legendarische Sofitel Legend 
Metropole in Hanoi zette, deed ik een stap terug in 
de tijd. In de klassiek ingerichte kamer, met elegante 
houten meubels en sierlijke afwerkingen, waande ik 
me even terug in het koloniale verleden. Het verfijnde 
Four Seasons Nam Hai en het hotel Six Senses, op 
het tropische eiland Con Dao, boden me alle luxe 
die ik nodig had. En dan is er nog het boetiekhotel 
Maison Vy in Hoi An, een hotel waar ik zelf niet in heb 
verbleven maar wel als tip meekreeg van een klant. 
Dit hotel is opgericht door de befaamde kooklegende 

Madame Vy. De moderne look van het hotel en het 
vriendelijke personeel: het is alsof je thuis bij een 
Vietnamese familie op bezoek bent. Hier word je 
compleet in de watten gelegd en over het eten hoef 
je je uiteraard al helemaal geen zorgen te maken…
De Vietnamese keuken is sowieso een van de 
hoogtepunten van mijn reis door Vietnam. Er gaat een 
leuke anekdote over de keuken van Hué, die volgens 
de verhalen is ontstaan omdat er een keizer in de 
oude hoofdstad Hué leefde die geen dag hetzelfde 
wilde eten. Zijn zoons gaven de inwoners van de stad 
de opdracht iedere dag een waar kunstwerk voor 
de keizer te koken. Ik merkte dat het in Hué bijna 
onmogelijk is om twee keer hetzelfde te eten. De 
goede restaurants, barretjes en streetfood verkopers 
maken vaak maar één ding: hun specialiteit.
De mix van culturen door de geschiedenis heen is 
terug te zien in de Vietnamese gerechten. Banh Mi is 
bijvoorbeeld Vietnamees voor brood, en wel een Frans 
brood, een overblijfsel van de Franse kolonisten. Het 
is erg grappig om, als je in Vietnam over straat loopt, 
overal Franse stokbroden te zien. Bahn Mi is een 
baguette met komkommer, rettich, zoetzure wortel, 
koriander, gegrild varkensvlees, paté, mayonaise en 
vis- en sojasaus. Een perfect huwelijk tussen Franse 
en Vietnamese ingrediënten dat een feest voor de 
smaakpapillen oplevert.
Er voert zich bij mij nog steeds een innerlijke strijd 
over de beste Aziatische keuken: de Thaise of de 
Vietnamese. Net als het land zelf, is de Vietnamese 
keuken in opkomst en verandert en verbetert het 
zichzelf dagelijks. De snelle ontwikkelingen maken 
van Vietnam een bestemming waar je zo snel en zo 
vaak mogelijk van moet genieten. Dus, wil ik wéér 
terug naar Vietnam? Jazeker, wanneer?!

Wat als je de kans krijgt om weer terug te gaan naar een land waar je 
een al een geweldige reiservaring hebt gehad? Ga je terug om ervarin-
gen hopelijk weer her te beleven of koester je de herinnering, en ga je 
niet? Ik koos voor de eerste optie en keerde terug naar Vietnam. Wat 
ik aantrof was niet alleen een welkome oude herinnering, maar nog 
veel meer memorabele momenten die mijn herinneringen aan Vietnam 
hebben verrijkt.

door Barbara Roeters, 
Reisspecialist ExperienceTravel 

DE SMAAK VAN

VIETNAM 
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In de tien dagen die ik door Iran reis, is het bijna 
onmogelijk om me alle facetten van het land eigen te 
maken. Daarvoor is het te complex. Slechts een tipje 
van de sluier wordt gelicht, maar dit kleine beetje 
is meer dan genoeg om mijn nieuwsgierigheid aan 
te wakkeren. Deze nieuwsgierigheid wordt gevoed 
door de bevolking. Zelden heb ik mensen zo relaxed 
meegemaakt als in Iran. Op straat praten en lachen 
mensen met je, en word je continu welkom geheten. 
De inwoners zijn trots op hun land, en terecht!
In Iran heerst een gevoel van openheid dat je van 
tevoren absoluut niet verwacht. Wat wordt dit land 
vanuit haar bevolking bekeken tekort gedaan door 
de internationale media! Er zijn zeker zaken die op 
landelijk niveau niet deugen, maar het gros van de 
inwoners deugt wel en komt een stuk prettiger over 

dan de gemiddelde Nederlander. Helemaal voor 
mensen zoals ik, chaotisch en wat impulsief van 
karakter, is deze samenleving een totale verademing. 
Stelen doet men hier niet, dus je kunt rustig ergens 
je spullen vergeten, want die komen zeker weer bij 
je terug. Onveilige gevoelens op overvolle pleinen? 
Totaal niet aan de orde. Sterker nog, eenmaal daar ik 
heb nooit aan een aanslag gedacht, terwijl ik toch vrij 
paniekerig van een overvol Schiphol vertrok.
Na een paar dagen merk ik dat ik meer ontspannen 
reageer als mensen me aanspreken op straat, en 
neem ik de tijd wanneer mensen me vragen stellen. 
Je wordt als vanzelf een beetje liever. Wat meer open 
staan voor elkaar maakt alles een stuk aangenamer. 
Wellicht speelt het ontbreken van alcohol - in het 
openbaar dan – hier ook een rol bij, agressief gedrag 

veroorzaakt door drankmisbruik ontbreekt namelijk 
in het straatbeeld. Minder gezellig is het daardoor 
trouwens niet. Overal vind je kleine koffietentjes, 
eetgelegenheden en parken waar mensen bij elkaar 
aanschuiven om te lunchen of bij te praten. Ik voel 
een warm deken van oprechtheid bij elke interactie 
die ik zie. En is het niet buiten waar mensen elkaar 
treffen, dan toch zeker in de moskee. Ook hier was het 
een gezellig samenzijn en voelde het totaal niet als 
een verplichting, zoals ik met mijn vooringenomen 
Westerse blik wel had verwacht.
Niet alleen heeft deze reis mijn geest verrijkt, het 
heeft ook mijn hart gestolen. Achter een schijnbaar 
gesloten samenleving ligt een open, liefdevolle oase. 
En geloof me, dan heb ik nu nog maar een tipje van 
de sluier gelicht… 

Reizen door Iran heeft iets surreëels. Nét als je denkt dat je de veelomvattendheid van het 
land begint te begrijpen, maak je iets mee waardoor je alles weer in een ander licht gaat zien. 
Bij de eerste kennismaking blijft de kern van de Iraanse samenleving bedekt. De vergelijking 
met de hoofddoek, de chador, is dan ook snel gemaakt. Alles wat mooi is bedek en bescherm 
je, totdat het écht eigen wordt…

IRAN
EEN TIPJE VAN DE SLUIER

door Elke Kuipers, 
Commercieel Directeur ExperienceTravel 

“achter een schijnbaar gesloten samenleving  

      ligt een open, liefdevolle oase”

11.
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SEYCHELLEN
SMARAGDEN VAN DE INDISCHE OCEAAN

We voelden meteen de relaxte sfeer toen we 
aankwamen op het eiland La Digue. Na al een kleine 
week te hebben mogen genieten van Silhouette 
gingen we per ferry via Mahé naar hier. Er rijden 
maar weinig auto’s, enkele ossenwagens en hier en 
daar een golfkar. Fietsen over dit eiland ging dan 
ook gemakkelijk, want we hadden alle ruimte. Bij 
aankomst werden we ontvangen door het personeel 
van het smaakvolle, luxe Le Domaine de l’Orangeraie.
Na een heerlijk ontbijt op het terras, uitkijkend over 
de zee en met op de achtergrond het eiland Praslin, 
besloten we om een fiets te huren. In de middag is 
het vrij warm, dus we gingen vroeg op pad. Bij het 
ophalen van de fiets zag ik dat er geen slot op zat. 
“Een fietsslot is op ons eiland niet nodig”, stelt de 
man die ons de fietsen geeft ons gerust. Oké, dacht ik, 
dit is anders dan wat we gewend zijn in Nederland, 
maar de gemoedelijke sfeer van het eiland geeft me 
een veilig gevoel, dus we gaan op pad.
Wat een ideale manier om het eiland te ontdekken! 
Omdat er niet veel verschillende routes op het eiland 
zijn, kun je eigenlijk bijna niet verdwalen. Al fietsend 
door een dorpje zagen we een kerkdienst die door 
bijna alle inwoners van het eiland leek te worden 
bijgewoond – zo veel fietsen stonden en lagen er 
voor de kerk. Met een grote glimlacht reden we langs 
de stille zee en genoten we van al het groen. Een 
heerlijke ochtend!
Als decor van vele films en reclamespotjes, was 
het geroemde Anse Source d’Argent een strand dat 
we zeker niet mochten overslaan. Ik begreep wel 
waarom het een van de populairste stranden van de 
Seychellen is: het lelieblanke zand grenzend aan het 
turquoise water, bezaaid met granieten rotsen, leek 
zo uit een tijdschrift te kunnen komen. En misschien 

kwam het dat ook wel.
Om bij Anse Source d’Argent te komen doorkruisen we 
Union State Park. Na entree te hebben betaald fietsen 
we op ons gemak door het park heen. Al vrij snel 
spotten we een groot aantal enorme schildpadden. 
Zonder zich ook maar iets aan te trekken van de 
mensen om hen heen rustten ze uit in de modder. 
Pas als we hier en daar stoppen op een mooi punt, 
beseffen we ons in wat voor paradijs we zitten. 
Op de Seychellen vind je altijd wel een plek die 
voldoet aan je clichébeeld van een droomeiland, en 
wij hadden deze zeker gevonden bij Anse Source 
d’Argent. Doordat we lekker vroeg in de ochtend 
zijn vertrokken, zijn er nog niet veel mensen op de 
stranden te vinden. Bij een verlaten stuk leggen we 
onze spullen neer en nemen we een verfrissende duik 
in het kristalheldere water. Op dat moment wisten we 
het zeker: de ongekende rust waar de Seychellen om 
bekend staan, bestaat écht.
Anse Source d’Argent is erg fotogeniek, maar toch kan 
een foto onze ervaring nooit helemaal overbrengen. 
Om aan het thuisfront te bewijzen dat we geen 
ansichtkaart hebben gefotografeerd, maar er toch 
echt zelf zijn geweest, maken we een selfie. We 
pakken onze spullen en lopen terug naar onze fiets. 
In mijn achterhoofd zit nog een beetje de gedachte 
van het ontbreken van het fietsslot, maar onze fietsen 
staan gelukkig op precies dezelfde plek bij de boom 
geparkeerd.
Op de Seychellen is het ene strand nog 
aantrekkelijker dan het andere. We gingen dan ook 
op zoek naar Anse Severe Beach, een strand dat iets 
voorbij ons hotel lag. Terwijl we langs de huizen 
reden stelden we ons voor hoe de bewoners iedere 
dag midden in deze kleurrijke omgeving mogen 

leven. Hoe heerlijk moet dat zijn! Het strand bleek 
een uitstekende plek om te snorkelen: onder water 
troffen we kleurrijke koralen, die een huis boden voor 
scholen vissen en andere diepzeeorganismen. Na het 
terugbrengen van de fietsen genieten we van een 
ietwat verlate lunch bij ons hotel en zoeken we een 
ligbed bij het zwembad, om deze adembenemende 
dag even te laten bezinken.
La Digue heeft ons in haar verleidelijke web gelokt. 
Het charmante eiland is het op twee na grootste 
eiland van de Seychellen, maar toch voelt het 
kleinschalig en authentiek. Compleet anders dan het 
grotere Mahé of Praslin. De rust en ruimte van dit 
pittoreske eiland gaf ons het ware bounty gevoel.

Parelwitte stranden, wapperende palmboombladeren, geen wolkje aan de 
lucht en prachtig gevormde rotsen in een azuurblauwe zee. 
Wonderschone foto’s van de Seychellen hebben mijn reishart altijd 
sneller laten kloppen, en dus wist ik dat ik er absoluut een keer naartoe 
móest. In 2016 werd mijn wens werkelijkheid. Seychellen, mijn droomei-
landen, here I come!

door Katrijn Berends 
Reisspecialist ExperienceTravel 
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Als ervaren safariliefhebber keek ik uit naar mijn 
eerste bezoek aan Kenia en Tanzania. Na mijn vele 
reizen in zuidelijk Afrika kon ik niet wachten om 
met eigen ogen de ruige wildernis van oost Afrika 
te ontdekken. Van tevoren had ik het boek van Kuki 
Gallmann gelezen ‘I dreamed of Africa’ en natuurlijk 
de Disney film “The Lion King” gezien, waarna ik zeker 
wist dat we deze landen moesten gaan toevoegen 
aan de lijst met reiservaringen. Bovenaan mijn lijstje 
stond de migratie, ook wel de Grote Trek genoemd. 
Duizenden wildebeesten trekken jaarlijks in de droge 
tijd van de Serengeti naar het noorden en steken 
daarbij de Mararivier over richting Kenia. Later keren 
ze weer terug, steeds de regens achterna om zeker te 
zijn van verse graslanden. Deze mega kuddes worden 
gevolgd door de grote katachtigen. Leeuwen liggen 
op de loer en luipaarden wachten in de bomen tot 
het verse voedsel vanzelf langs komt lopen. Het 
spectaculaire hoogtepunt is de oversteek van de Mara 
rivier. Als de wildebeesten en zebra’s uiteindelijk het 
water inspringen om de overtocht te bereiken kijken 

krokodillen uit naar een feestmaal.
Ik had het schouwspel natuurlijk al vele malen op 
televisie en foto’s gezien en uit de enthousiaste 
verhalen van onze reizigers bleek dat het in het 
echt nog mooier moest zijn. Vele gevoelens maakten 
zich van mij meester; opgewonden, ongeduldig, 
nieuwsgierig. Het was vergelijkbaar met mijn eerste 
reis naar Afrika, alleen had ik nu de wetenschap hoe 
mooi dit zou kunnen zijn, waardoor ik geen geduld 
meer kon opbrengen nog langer te wachten. Ter 
voorbereiding had ik alles goed in kaart gebracht 
en gebruikte ik bij het samenstellen van de reis al 
mijn eerdere safari ervaringen. Zo had ik gelezen 
dat wildebeesten niet graag de rivier oversteken, 
omdat ze bang zijn van water en weten dat de 
krokodillen op de loer liggen. Tegelijkertijd volgt de 
hele kudde blindelings als de leider de oversteek 
waagt met alle gevolgen van dien. Om het toeval 
uit te sluiten had ik ervoor gekozen om drie dagen 
in Governers campte verblijven. Een van de oudste 
kampen van Kenia, waardoor zij destijds eerste 

keus hadden zich op een van de mooiste plekken 
te vestigen aan de rivier die wereldberoemd is om 
zijn ‘crossings’ van de wildebeesten. Om nog meer 
wildgarantie te krijgen had ik een privégids geregeld, 
zodat we zelf konden bepalen wat we gingen doen. 
In mijn geval dus wachten totdat de kuddes zouden 
oversteken en ik persoonlijk getuige mocht zijn van 
dit natuurspektakel.

Bij aankomst was ik direct verkocht. De weidse vlakte 
van de Masai Mara en de ‘paraplubomen’ waren 
nog mooier dan beschreven in het boek van Kuki 
Gallmann en de foto’s die ik had gezien. Op de ‘kopjes’ 
(rotsblokken) zag ik direct de eerste leeuwen liggen. 
Overal waar ik keek waren grazende wildebeesten en 
zebra’s en binnen een uur zag ik mijn eerste luipaard 
liggen in een boom. Dit was zoals het beschreven 
was in de boeken. Bij aankomst in Governers Camp 
bleek dat National Geographic al drie maanden in 
het camp was om een leeuwenfamilie te filmen voor 
een documentaire van een uur. 3 maanden filmen 
voor 1 uur film? Ik schrok, want ik was me direct 
bewust van hoe klein de kans was dat ik in mijn drie 
dagen precies ging zien waarvoor ik was gekomen. 
De volgende ochtend gingen we vroeg op pad. Mijn 
gids vertelde me dat we een rustig plekje bij de rivier 
gingen opzoeken om mijn wens in vervulling te zien 
gaan, de ‘crossing’ van de migratie! Op dat moment 
begreep ik niet precies waarom dat zo belangrijk was, 
maar enkele uren later leerde ik dat heel snel…
Daar stonden we dan op een mooie plek aan de 
rivier met aan de overkant duizenden grazende 
wildebeesten en zebra’s. We hadden lunchpakketten 
bij ons zodat we de hele dag zouden kunnen blijven 
en niet terug hoefden naar het camp. Al snel bleek 
ook hier weer dat je de natuur niet kunt dwingen. 
De dieren maakten geen enkele aanstalten om de 
rivier over te steken en na twee uur heerlijk in het 
zonnetje te zitten was er helaas niets veranderd aan 
mijn uitzicht. Laat staan een crossing. De serene rust 
en heerlijke temperatuur, waar ik normaal zeer van 
geniet op safari, gaven geen enkele aanleiding dat 
mijn verwachtingen uit zouden komen.
Ongeduldig vroeg ik mijn gids of we niet beter naar 

De grote trek is één van ‘s werelds meest imposante gebeurtenissen van het jaar. 
Een bijzondere ervaring die die u eens in uw leven gezien moet hebben!

KENIA
DE GROTE TREK
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een andere plek zouden kunnen gaan. Hij legde me 
uit dat dat kon maar dat de kans hier het grootste 
was. Simpelweg omdat de dieren hier al aan de oever 
stonden en er verder geen andere jeeps in de buurt 
waren. Ik vroeg waarom dat laatste zo belangrijk was. 
Daarop gaf hij aan dat wildebeesten eigenlijk 
helemaal niet over wíllen steken, maar dat de 
behoefte voor vers gras aan onze zijde van rivier 
ze dwingt de crossing te maken. Tevens zijn ze zich 
ervan bewust dat de oversteek ook hun laatste 
uur kan betekenen, dus zijn ze zeer zenuwachtig. 
Een minimaal geluid van een andere jeep of een 
zonnestraal die via de buitenspiegel de wildebeesten 
bereikt kan al een reden zijn om vooral níet over te 
steken. Ik begreep het. We bleven op deze mooie plek. 
Net toen we aan de lunch wilden beginnen, begonnen 
de eerste dieren zich richting water te begeven. 
Langzaam zette het eerste wildebeest een stapje in 
de rivier, ik keek gespannen toe. Het ging gebeuren! 
Op het moment dat ik dacht dat ze zouden gaan 
zwemmen trokken ze zich plots allemaal terug….. 
Achter onze jeep kwam net een andere jeep aanrijden 

die ook getuige wilde zijn van dit schouwspel. Het 
geluid had de wildebeesten echter doen besluiten 
hun crossing uit te stellen. IK BAALDE!
2,5 uur later probeerden ze het opnieuw, maar toen 
ze wederom niet doorzetten begon ik mijn geduld te 
verliezen. Zeker nadat de wildebeesten besloten om 
massaal langs de rivier verder te trekken. Net op het 
moment toen ik wilde vragen om ook maar verder 
te gaan begon een kleine kudde zebra’s een stapje 
in het water te zetten. Ik hield mijn adem in, want 
in de rivier lagen zeker 30 krokodillen, net als ik, te 
wachten op de oversteek. Mijn gids had tijdens het 
wachten verteld dat krokodillen dagen zonder eten 
kunnen. Ze wachten dus geduldig tot iets of iemand 
zal oversteken. En vanwege de omvang van de kuddes 
was er ook altijd genoeg voor iedereen. Nu slechts 
een tiental zebra’s de oversteek ging wagen was de 
kans groot dat niemand dit zou overleven, omdat de 
krokodillen het met deze kleine kudde moesten doen.
De zebra’s begonnen te zwemmen, één voor één 
achter elkaar. Achteraan ook een merrie met een 
veulen. De krokodillen bleven stil liggen. De zebra’s 

waren halverwege, nog steeds geen enkele beweging 
bij de krokodillen. Tot mijn verbazing haalde de 
eerste zebra de overkant en later volgde de rest……. 
Iedereen was ongedeerd. Rustig begonnen ze voor 
onze jeep te grazen. Mijn gids begon te lachen 
toen hij mijn beteuterde gezicht zag. “Ach”, zei hij: 
“waarschijnlijk hebben ze afgelopen week al genoeg 
gegeten. Morgen is er weer een dag!” Ondanks dat ik 
een geweldige dag heb gehad, was ik ergens ook een 
beetje teleurgesteld. Ik had de crossing niet gezien, 
maar tegelijkertijd realiseerde ik me hoe mooi het is 
dat de natuur zich niet laat regelen en hoe bijzonder 
het is als ik het nog wel ga zien. Ondanks het missen 
van de crossing heb ik een geweldige safari gehad en 
toen ik een paar jaar later terug keerde heb ik dubbel 
genoten van dit bijzondere spektakel.

door Harco van Uden, 
CEO ExperienceTravel 
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Voor ik vertrok had ik me flink ingelezen wat Namibië 
allemaal te bieden zou hebben. Als safari liefhebber 
keek ik vooral uit naar Etosha en de leegte van dit 
grote land. Mijn verbazing was dan ook groot toen 
ik de andere gebieden ontdekte en meemaakte 
dat een zandwoestijn als Sossuvlei ongelooflijk 
indrukwekkend is en dat de leegte van het land, net 
als de stilte in Mana Pools, een onvergetelijke indruk 
zouden achterlaten. Maar het meest bijzondere was 
toch wel de trektocht door Damaraland waar we op 
zoek gingen naar de woestijnolifant. In een gebied 
ter grootte van anderhalf keer Nederland, waar 
geen mens kan overleven vanwege de droogte en 
ruigheid, leefden in 2001 120 woestijnneushoorns 
en 1.200 woestijnolifanten. Deze olifanten en 
neushoorns verstopten zich diep in de uithoeken van 
de steenwoestijn ter bescherming tegen de mens. 
In de jaren dat Namibië in oorlog was met o.a. de 
Afrikaanse Boeren en Duitsers werd er flink op hen 
gejaagd. In dit gebied waren ze echter veilig omdat 
de mens hier niet wist te overleven en zich dus er ook 
niet vestigde.

Damaraland begint bij Swakopmund en eindigt 
in het hoge noorden. De westkust staat bekend 
onder de naam Skeleton Coast want zelfs vanaf de 
Atlantische oceaan was dit gebied niet benaderbaar. 
De naam komt voort uit de historie van zeelieden 
die door schipbreuken aanspoelde aan de kust 
en later overleden. Voordat ik dit gebied bezocht, 
had ik niet verwacht dat dit een dusdanige 

indruk zou achterlaten. De teksten die dit gebied 
beschrijven geven een gevoel van termen als leegte, 
ondoordringbare rotsformaties, droogte, harde natuur, 
niet doorheen te komen, en de hele kleine kans 
om wildlife te zien nodigt niet direct uit tot een 
indrukwekkende belevenis. De werkelijkheid was 
echter het tegenovergestelde. Ik had niet verwacht 
dat ik de kleuren rood en bruin in honderden tinten 
zo indrukwekkend zou vinden. Het ongenaakbare 
gebied waar een ervaren gids met 4WD-aandrijving 
slechts 20-30 km per uur kan rijden en waar 
inderdaad niets was dan ruimte, leegte, rotsblokken 
groot en klein en geen infrastructuur. Juist die 
combinatie en het feit en de wetenschap na twee 
uur rijden niemand te zijn tegengekomen dat je ook 
niemand meer zult tegenkomen in een gebied 1,5 
keer zo groot als Nederland, waar ergens die 1200 
olifanten en neushoorns zijn, gaf een magisch gevoel. 
Dit alles werd nog versterkt door de zon die door de 
dag heen de rotsformaties op een onbeschrijfelijke 
manier in het landschap uitlichtte.

Na uren door dit landschap te zijn gereden of 
beter gezegd gehobbeld (ook wel een Afrikaanse 
massage genoemd) en van de eerste verbazing 
te zijn bekomen, begon ik toch te twijfelen of dat 
verhaal van de woestijnolifant wel echt zou zijn. 
Hoe kunnen deze dieren hier leven? En is er wel 
een kans dat we ze zien in dit immense gebied? Ik 
besloot het de gids/chauffeur te vragen. Hij begon 
te vertellen dat de woestijnolifant kleiner is dan zijn 

andere soortgenoten in Afrika. Dit is het gevolg van 
een eigen evolutie in dit afgelegen gebied. Zo kan 
de woestijnolifant ook langer zonder water en legt 
hij per dag vier keer zoveel kilometers af om water 
te zoeken. Ook vermorzelt hij niet hele bomen, zoals 
zijn soortgenoten in bijvoorbeeld Botswana doen 
waar voldoende water is, maar zorgt hij ervoor dat de 
bomen blijven leven zodat er bij een volgend bezoek 
weer voldoende nieuwe bladeren zijn om zijn honger 
en dorst te lessen. Dit was het zoveelste voorbeeld 
dat de natuur en zijn bewoners vele malen beter 
omgingen met de natuur dan de mens. We praten 
wat verder over deze bijzondere dieren tot de gids 
op de rem trapte…… “Look…. Elephant!” Ik keek maar 
zag niks. Toen ik nog wat beter keek zag ik heel ver 
in de verte onder een paar verdwaalde bomen van 
een totaal uitgedroogde rivierbedding wat bewegen. 
Dit zouden de olifanten moeten zijn. De gids startte 
de auto weer en reed zo goed en kwaad als dat ging 
in een rechte lijn richting de rivierbedding. Mijn 
hart begon harder te kloppen, want dit is waar we 
dus al die tijd naar op zoek waren. De gids legde uit 
dat deze olifant wat agressiever zou reageren op 
mensen dan bijvoorbeeld de olifanten in Botswana, 
omdat zij vroeger weggejaagd zijn dan wel bejaagd 
zijn en dat een olifant nooit iets vergeet. We zouden 
dus op gepaste afstand blijven en hij adviseerde 
zo stil mogelijk te zijn. Toen we na 20 minuten op 
50 meter afstand stonden zagen we vijf olifanten 
onder een boom aan een droge rivierbedding staan. 
Ze schuurden met hun poten over de grond op zoek 
naar de wortels in de droge grond om zo wat zout en 
water binnen te krijgen.
Op de terugweg naar het kamp zagen we nog 
steenbokken, de sabelantilope en enkele koedoes. 
Het weinige groen waarvan deze beesten moeten 
leven groeit doordat de flora heeft geleerd de 
ochtenddauw op te vangen. Het was bijzonder om te 
zien en te leren dat de natuur zich zo kan aanpassen, 
ook als er een grote schaarste is van in dit geval 
water. De bijzondere landschappen, met de scherpste 
pure kleuren die je je maar kunt voorstellen, maken 
van Namibië in het algemeen en Damarland in 
het bijzonder een van de beste fotografische 
bestemmingen ter wereld.

NAMIBIËOP ZOEK NAAR DE 

WOESTIJNOLIFANT IN DAMARALAND

door Harco van Uden, 
CEO ExperienceTravel 

Voordat ik dit gebied bezocht, had ik niet verwacht dat dit een 
dusdanige indruk zou achterlaten.

14.
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ZUID-AFRIKA
MADIKWE GAME RESERVE

We rijden in de vroege ochtend in een grote landrover 
door het Madikwe Game Reserve. Het is vroeg in  het 
voorjaar, de struiken zijn nog kaal, het is koud. Her 
en der komen we kuddes zebra’s en wildebeesten 
tegen in dit  75.000 hectare grote reservaat aan de 
grens met Botswana. Zo nu en dan stopt onze gids en 
chauffeur Marc voor een olifant of een groep gazellen. 
Maar op een zeker moment wordt het radioverkeer 
intensiever tussen hem en de andere gidsen van onze 
lodge, de Tau Game Lodge, die elkaar op de hoogte 
houden van de positie van het wild. Hoewel ik voorin 
naast Marc zit, kan ik niet goed horen wat hij via de 
radio zegt. De lijn kraakt en voor veel dieren wordt 
een schuilnaam gebruikt, om eventuele ongenode 
meeluisteraars niet te wijs te maken. ‘Wat is er te 
zien?’ vraag ik. Marc geeft geen antwoord maar voert 
de snelheid van de auto op. We passeren een groepje 
gnoes tussen het struikgewas, maar Marc rijdt stug 
door. ‘Sorry mensen, maar we zijn op weg naar iets 
heel speciaals!’ roept hij naar achteren. Je merkt dat 
hij opgewonden  is. ‘Wat dan?’ vraag ik nieuwsgierig. 
‘Waarom vertel je het niet.’ ‘Als ik je vertel wat we 
gaan zien, ben je teleurgesteld als het straks niet 
doorgaat. Het gaat om wilde dieren, de situatie kan zo 
veranderen. Ik heb liever dat je het met eigen ogen 
ziet.’ Marc rijdt nog een stuk door en buigt dan scherp 
naar rechts, het lage struikgewas in. Voorzichtig stuurt 
hij door de struiken en daar zien we de reden van zijn 
opwinding. Twee jonge cheeta’s doen zich tegoed aan 
het vlees van een jong wildebeest dat zij die ochtend 
hebben gejaagd. Als Marc de motor uitzet, hoor je hoe 
ze het vlees met hun scherpe tanden van het karkas 
losrukken. Hun bek zit vol bloed. ‘Het zijn twee broers 
die samen optrekken,’ vertelt Marc, die voldaan de 
situatie gadeslaat. ‘Jonge jachtluipaarden trekken 

soms een tijdje na het verlaten van hun moeder 
samen op.’ Rechts van de twee liggen de maag en 
de ingewanden van hun prooi. ‘Kijk, ze hebben dat 
apart gelegd en eten eerst het rode vlees. Als ze 
de maag openmaken, ruiken de dieren in de verre 
omtrek dat er een prooi ligt en moeten ze mogelijk 
hun buit delen.’ De cheeta’s eten stevig door, maar 
je kunt zien dat hun buik al aardig is gevuld. Een 
staat er op, rekt zich uit en gaat aan een ander stuk 
vlees eten. Ze blijven doorgaan, want ze weten nooit 
wanneer ze weer een prooi weten te vangen. Ik maak 
wat foto’s maar leg mijn toestel na verloop van tijd 
opzij en kijk met mijn verrekijker naar het tafereel. 
De cheeta’s liggen zo dichtbij dat ik de schrammen 

in hun vacht en de bloeddruppels aan hun bek kan 
zien. We blijven enige tijd kijken. Het geklik van de 
camera’s is inmiddels bedaard, er valt een diept stilte.  
‘Zullen we?’ zegt Marc na verloop van tijd. Hij start de 
motor en langzaam rijden we weg bij deze bijzondere 
gebeurtenis.

In oktober 2016 bezocht hoofdredacteur Aart Aarsbergen van National Geographic het Madikwe 
Game Reserve. Hij was daar met het gezelschap van de National Geographic-reis naar 
Zuid-Afrika. Een reis georganiseerd door ExperienceTravel. Hierbij een impressie van een 
ontmoeting met twee cheeta’s.

door Aart Aarsbergen, Hoofdredacteur 
National Geographic Nederland-België 

15.
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Kariba
Vanuit de hoofdstad Harare reisde ik door naar het 
noorden van Zimbabwe tot bijna aan de grens met 
Zambia, naar het dorpje Kariba. Kariba was mijn 
eerste ervaring met wat men in Afrika een dorpje 
noemde. Mensen leefden in hutten van stro die overal 
en nergens waren neergezet. Als je iets rijker was 
had je een klein stenen/betonnen huisje waar de 
rook door alle spleten naar buiten kwam, omdat een 
intern vuur zorgde voor een maaltijd, warmte in je 
huis en het hield de muggen buiten. Ik kan me nog 
herinneren dat er op het ‘plein’ - een zandvlakte waar 
jong en oud rondhing, met elkaar praatte, voetbalde 
of simpelweg niets deed – een Spar supermarkt 
stond. Iets wat in 1997 voor een groot gedeelte in 
het Nederlands straatbeeld al was verdwenen. Maar 
het meeste indruk maakten de loslopende wilde 
olifanten. Ik verbleef bij kennissen van mijn voormalig 

compagnons die mij hadden opgehaald. Onderweg 
moesten we twee keer stoppen, omdat olifanten de 
weg blokkeerden. Zo leerde ik al snel dat ik op een 
continent was gekomen waar de dieren de baas zijn 
en de mensen wachten totdat zij hun weg kunnen 
voortzetten. Ik zag het respect voor deze dieren, 
maar men deed hier zo normaal over dat ik me toen 
niet realiseerde dat dit dier ook erg gevaarlijk kan 
zijn (hierover later meer). Op de tweede dag dat de 
zon opkwam realiseerde ik me dat Kariba aan een 
van de grootste kunstmatig aangelegde meren in de 
wereld ligt; Lake Kariba, met aansluitend een mooi 
safaripark; Matusadona National Park. Later leerde 
ik dat de mooiste safariparken in Afrika vaak in een 
waterrijk gebied liggen wat bijdraagt aan de variatie 
van de wildpopulatie. Simpelweg omdat dieren 
het water opzoeken. Enkele voorbeelden zijn de 
Okavangodelta in Botswana, de South Luangwa rivier 

in Zambia, de Mara rivier op de grens tussen Kenia en 
Tanzania (bekend om de migratie) en niet te vergeten 
de Zambezi rivier waar Mana Pools National Park ligt.

Mana Pools National Park
De volgende dag reden we in open jeeps 400 
kilometer in noordelijke richting naar Mana Pools 
National Park. Later begreep ik dat het ook mogelijk 
was om met een klein propeller vliegtuigje naar dit 
bijzondere safaripark te vliegen. In het begin liepen 
er regelmatig mensen langs de weg, met name 
vrouwen met manden en emmers water op hun hoofd 
of mannen in het bezit van het lokale bier ‘chibuku’ 
genaamd. Een beeld dat ik later overal in Afrika ben 
tegengekomen. Naarmate we verder reden werd het 
aantal mensen en dorpjes langs de weg spaarzamer. 
Het leek of we wegreden van de bewoonde wereld. 
De natuur werd ruiger en steeds vaker passeerden 
we dieren als antilopen, en regelmatig zagen 
we olifanten langs de weg aan een boom eten.  
Uiteindelijk kwamen we aan in Mana Pools National 
Park. We reden door een slagboom, maar zowel links 
als rechts van de slagboom was geen afzetting. Ik 
zag in dat een Nationaal Park een beschermd gebied 
is voor dieren en geen afgezet terrein waar dieren 
worden vastgehouden. De slagboom geeft aan 
dat de mens er alleen maar gereduceerd toegang 
heeft en moet betalen om onderdeel te zijn van dit 
stukje bijzondere natuur. Dit vond ik een geweldige 
gedachte. Geen dierentuin dus, maar een gebied 
waar de mens in beperkte mate toegang tot heeft 
zodat de invloed beperkt blijft en de natuur zich kan 
ontwikkelen zoals ze altijd heeft gedaan. Een pure 
ervaring.

KANOSAFARI OP DE

ZAMBEZI
De afgelopen jaren heb ik het Afrikaanse continent vele malen mogen bezoeken. Natuurlijk vanuit mijn werk om de reismogelijkheden in de landen 
te verkennen en de mooiste producten in te kopen, maar ook tijdens privévakanties en de vele bezoeken aan mijn ouders die mijn passie deelden 
en 6 jaar van hun leven op dit continent hebben doorgebracht. Mijn eerste ervaring blijkt achteraf een van de meest bijzondere te zijn geweest. Iets 
wat ik in die tijd natuurlijk nog niet wist. Ter voorbereiding op wat nu ExperienceTravel is, vloog ik in 1997 naar Zimbabwe waar ik aankwam in de 
stad Harare. Via mijn toemalige compagnons had ik vernomen dat de ultieme vorm van beleving een kanosafari op de Zambezi rivier moest zijn. 
Zelf was ik nog nooit buiten Europa geweest, maar het avontuur lonkte en ik besloot 14 weken naar Zimbabwe te reizen om dit bijzondere land te 
ontdekken. Tot dat moment wist ik niets van Afrika, laat staan dat ik wist wat er in Zimbabwe allemaal mogelijk was..
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Eerste safarinacht
Bij aankomst werden de tenten opgezet aan de 
rand van de Zambezirivier. Comfortabele tenten met 
stretchers als bed en een bak water om je gezicht te 
wassen, maar ook met een bushdouche waar iedere 
morgen kokend water in een zak werd gegoten 
zodat je heerlijk kon douchen in de buitenlucht. 
Een geweldige ervaring (later ontdekte ik dat er 
ook zeer luxe tentenkamp zijn, Ruckomechi Camp 
in Mana Pools telt slechts 12 kamers met uitzicht 
op de Zambezirivier). Het uitzicht is onbeschrijfelijk. 
Ik zat op mijn stoel voor mijn tentje aan de rand 
van de Zambezi. In het water zaten nijlpaarden en 
krokodillen en 100 meter verder liepen olifanten 
zonder zich aan ons te storen. Aan de overzijde zag 
ik de bergen van Zambia. Daartussen de machtige 
Zambezirivier die we de vier erop volgende dagen 
per kano zouden gaan ontdekken. De zonsondergang 
over het water, de roze lucht, het stilvallen van de 
natuur bij de eerste schemering die overging in de 
eerste nachtelijke geluiden gaven me een gevoel dat 
ik nog nooit eerder had meegemaakt. Ver weg van de 
bewoonde wereld, ergens in Afrika, tussen de dieren, 
zat ik te denken aan wat de dag….. maar ook de nacht 
me zouden brengen. De hele dag in de buitenlucht 
en de vele eerste indrukken maakten dat ik tot mijn 
eigen verbazing al rond 21.00 in bed lag. Elke vorm 
van gevoel voor tijd was weg. Al snel viel ik in slaap 
wetend dat bij zonsopkomst rond 6 uur gewekt 
zouden worden voor het ontbijt.
Ik werd wakker en had geen idee van de tijd, maar zag 
door het muggengaas van mijn tent dat het buiten 
nog pikdonker was. Nee, het was nog donkerder, ik 
wist niet dat het zó donker kon zijn. De sterrenhemel 
was prachtig. En daar was ik, helemaal alleen in mijn 
tentje, met in gezelschap van slechts een gids, een 
kok en twee Australiërs. Net op het moment dat ik me 
bedacht hoe bijzonder het was dat ik vorige week nog 
in Nederland rondliep in een drukke stad, realiseerde 
ik me dat ik ergens wakker van was geworden. Ik 
keek door de linkerzijde van het muggengaas en er 
leek iets te bewegen. Het eigenaardige was dat het 
heel groot was, maar geen geluid gaf. Ik kon het niet 
plaatsen. Langzaam begonnen mijn ogen te wennen 
aan het donker. Ik schrok! Nee dat kon niet waar 
zijn… en toch wel… op een meter van mijn tent stond 

een volwassen olifant aan de boom te knagen waar 
mijn tentje onder stond. Een lichte paniek overviel 
me. Wat moet ik doen? Iedereen sliep en buiten het 
breken van de takken van de boom waar de olifant 
aan knaagde hoorde ik geen enkel geluid. Ook de 
gids en de kok sliepen. Hier lag ik dan in mijn eentje, 
slechts gescheiden door tentdoek, oog in oog met 
het grootste landdier op aarde. Ik besloot me stil 
te houden en bleef kijken naar de langzame eet 
bewegingen naast me….. hoe zou dit aflopen???
“Morning! Wake up! Safari time…. “ Ik schrok wakker…. 
Was ik in slaap gevallen? En zo ja, waar was de 
olifant of had ik het gedroomd? Dat zou wel heel 
bizar zijn. Ik durfde het eigenlijk niet te vragen. Bang 
om erachter te komen dat ik slechts gedroomd had 
over een olifant in het kamp. Op de vraag of ik lekker 
had geslapen, antwoordde ik bevestigend waarop 
de gids direct zei “Look at these tracks, we had a 
visitor in camp!“ En ja, rondom mijn tent zag je overal 
afdrukken van de olifant. 
Toen ik vertelde dat ik wakker was geweest en niet 
wist wat te doen, reageerde de gids dat zij ook wakker 
waren en alles in de gaten hielden. “This is Africa”. 
Vanaf dat moment wist ik dat ik het nieuwe paradijs 
had gevonden.

Kansosafari op de Zambezirivier
Na een echt Engels ontbijt werden de kano’s te 
water gelaten. Drie stuks (maximum is vijf). De gids 
ging in de eerste kano en de Australische dames in 
de tweede. De derde kano was voor mij en de kok/
hulpgids. De belangrijkste regel was dat we de eerste 
kano met de gids in een rechte lijn moesten volgen. 
Op dat moment begreep ik nog niet waarom, maar 
deed netjes wat er werd gezegd. Het kanoën viel me 
reuze mee. De stroming op de Zambezi is nagenoeg 
nihil en omdat we stroomafwaarts gingen, waren 
er zelfs delen bij waar je je automatisch kon laten 
meevoeren door de rustige drift. Geruisloos gleden 
de drie kano’s over het water. Ik voelde me heel klein 
in een tweepersoonskano op die brede rivier met 
afwisselend hoge wanden waar duizenden bijeneters 
hun nestjes in hadden gemaakt. Als snel werd me 
duidelijk waarom we in een rechte lijn moesten 
kanoën en waarom we zoveel mogelijk door ondiep 
water peddelden. In tegenstelling tot wat ik dacht 

waren niet de krokodillen de gevaarlijke dieren (die 
schoten direct weg in het water als er een kano in de 
buurt kwam), maar waren het de nijlpaarden die de 
Zambezi bevolkten die je in de gaten moest houden. 
Nijlpaarden zijn grazers en hebben in basis niets met 
mensen. Bij onraad vluchten ze het liefst naar diep 
water waar ze veilig zijn. Het wordt pas gevaarlijk 
als er iets tussen hen en het diepe water in komt 
te liggen wat de vluchtroute afsluit. Een nijlpaard 
zal zich bij onraad niet laten tegenhouden en zijn 
2000 tot 3000 kilo in de strijd gooien op weg naar 
het diepe water om daarbij alles wat op zijn pad 
komt te vermorzelen. Het verraderlijke zit hem in 
het feit dat nijlpaarden zeven minuten onder water 
kunnen blijven. Al die tijd zie je ze niet. En dus moet 
je exact het spoor van de gids volgen, daar waar hij 
vaart zitten geen nijlpaarden. Maar hoe kun je in 
godsnaam vier dagen lang over een rivier kanoën 
waar 10.000 nijlpaarden wonen zonder per ongeluk 
te dicht in de buurt van deze beesten te komen? 
Net als alles in Afrika, is het antwoord gemakkelijker 
dan de vraag, mits je de dieren begrijpt. Nijlpaarden 
zijn erg nieuwsgierig en door met je peddel op 
kano te kloppen horen de nijlpaarden je van verre 
aankomen. Zij komen dan direct naar boven en het 
enige wat je dan als gids doet, is ervoor zorgen dat 
je de nijlpaarden passeert aan de meest ondiepe 
zijde zodat zij altijd kunnen uitwijken naar het diepe 
gedeelte van de rivier. Deze rationele uitleg gaf me de 
rust terug en de rest van de tocht genoot ik van met 
name de fantastische natuur en de stilte.

Luisteren naar de stilte!
Naast de gezonde spanning, de mooie natuur en de 
heerlijke Afrikaanse buitenlucht, was het ervaren 
van de stilte misschien wel het meest bijzondere 
wat ik heb mogen waarnemen. Na twee dagen 
stroomafwaarts kanoën richting de grens met 
Mozambique werd ik steeds behendiger met het 
besturen van de kano. Ik genoot meer en meer en 
kreeg zelfs grip op de route die de gids nam waardoor 
ik alles om me heen optimaal opnam. In dit gebied 
werd niet gevlogen en er waren geen boten of 
auto’s, slechts drie kano’s die de rivier afzakten. Zo 
moet Dr. Livingstone het hebben ervaren toen hij 
met zijn team Afrika ontdekte en op zoek ging naar 
de bron van de Nijl. Het was de eerste keer in mijn 
leven dat ik echte stilte hoorde, geen tikken van een 
klok, kraken van een vloer, helemaal niets. De stilte 
werd hoogstens verstoord door een zeearend die 
een vis opdook uit het water, een wegschietende 
krokodil, drinkende olifanten of een weg zwemmende 
nijlpaard. Ik was in een andere wereld beland. Na drie 
dagen volledig afgezonderd van de rest van de wereld 
te zijn, realiseerde ik me dat ieder mens op aarde dit 
een keer moest hebben meegemaakt. ’s Avonds bij het 
kampvuur als we heerlijk zaten te eten en met elkaar 
de bijzondere ervaringen deelden, voelde ik me rijker 
dan ooit en wist ik dat ik dit met vele mensen zou 
willen delen.

door Harco van Uden, 
CEO ExperienceTravel 
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Toen we zaterdagavond arriveerden in Lijiang 
werden we alle drie spontaan verliefd op het oude 
stadje. Ja, het was erg toeristisch, maar hoe kon je 
het doolhof aan met keien bestraatte steegjes vol 
bloemen, grachtjes en ‘s nachts sfeervol verlicht met 
lampionnen weerstaan? Het oude centrum staat 
dan ook terecht op de World Heritage lijst. De eerste 
avond aten we bij een restaurant naast ons hotel en 
liet ik het tweetal kennismaken met een aantal van 
mijn favoriete Chinese gerechten.
De volgende dag gingen we Lijiang verkennen. De 
regio wordt bewoond door de Naxi minderheid: op 
het oude marktplein kon je ze zien volksdansen, 
terwijl mannen met haviken poseerden voor een paar 
Renminbi. We bezochten het Mu Family Mansion, 
de voormalige woning van het Naxi ‘opperhoofd’ en 
dwaalden door de mooie omgeving Lion Hill op waar 
we een mooi uitzicht hadden over de stad. Daarna 
klommen we verder omhoog naar het Looking at the 
Past Pavillion en probeerden een weg te vinden naar 

White Horse Dragon Pool, waarbij we uiteindelijk 
dwars door een tempel die werd gerenoveerd een 
twijfelachtige route naar beneden vonden.
Een dag later haalde onze gids Tom ons op en met 
een lokale bus reden we in een uurtje of drie naar 
Qiao Tou, waar onze beproeving zou beginnen. We 
lieten onze bagage achter in een guesthouse en 
begonnen aan de geleidelijke klim naar Tiger Leaping 
Gorge. Tiger Leaping Gorge is een van de diepste 
kloven ter wereld, 16 kilometer lang en tot 3900 
meter diep. Voor mij een weerzien met de Yangtze 
River, die ingesloten tussen de Haba Mountain en 
Yulong Mountain oostwaards stroomde. Het was een 
pittige tocht. De eerste twee uur gingen geleidelijk 
aan omhoog, tot we arriveerden bij het Naxi Family 
Guesthouse, waar we konden lunchen met een 
kom noodles. Daarna werd het pas echt aanpoten, 
vooral het deel dat bekend staat als de ’28 bends’: 
28 bochten met steile stukjes kronkelend en vaak 
rotsachtig pad. Terwijl Ad als een berggeit omhoog 

schoot was het voor Mieke duidelijk teveel. 
Ze huurde een paard om haar naar de top te brengen, 
waar het uitzicht over de rivier beneden en de ruige 
spitse toppen van de Yulong verbluffend waren. Na 
een klim van zo’n 1,5 uur was ik de uitputting nabij. 
We waren inmiddels zo’n 2700 meter hoog en het 
was nog 1,5 uur lopen naar Tea Horse Guesthouse, 
waar we even tot rust konden komen en een biertje 
konden drinken. Na nog eens 1,5 uur over relatief vlak 
terrein arriveerden we bij het eindpunt van die dag, 
het Halfway Guesthouse. Ik was kapot. Ik wilde alleen 
maar slapen en had geen enkele eetlust. Ik sloeg het 
avondeten die dag dan ook over.

M’n eetlust was de volgende morgen nog niet terug. 
Met moeite werkte ik wat brood naar binnen voor we 
aan de laatste twee uur van de wandeling begonnen. 
Daarna trokken we verder naar grotere hoogte en 
reden in een paar uur van Tiger Leaping Gorge naar 
Zhongdian. Zhongdian ligt op 3200 meter, dichtbij 
het begin van het Tibetaanse plateau en het mag 
dan ook geen verrassing zijn dat het met name 
Tibetanen zijn die deze stad bevolken. De stad wordt 
ook wel Shangri-La genoemd, een verwijzing naar 
de roman Lost Horizon van James Hilton uit 1933. 
In een (geslaagde) poging om meer toeristen naar 
Zhongdian te lokken werd de stad door de lokale 
en provinciale overheid uitgeroepen als het ‘echte 
Shangri-La’ omdat het qua bevolking en omgeving 
identiek zou zijn aan de stad die beschreven wordt in 
Hilton’s boek. 
Toen we aankwamen voelde ik me nog steeds 
afgepeigerd. Maar de volgende morgen had ik net 
genoeg energie om Ad en Mieke te vergezellen naar 
het Songzanlin Monastery, het grootste Tibetaans 
Boeddhistische klooster van Yunnan. Het klooster is 
zo’n driehonderd jaar oud en wordt momenteel flink 
gerenoveerd, waardoor de hoofdhal helaas gesloten 
was voor het publiek. 

CHINA
OP GROTE HOOGTE

Yunnan is een van de meest veelzijdige provincies in China, vol met indrukwekkende landschappen, maar ook met meer 
dan de helft van China’s 55 etnische minderheden. Er was geen twijfel mogelijk dat dit een uitstekende bestemming 
was voor een trip met mijn frequente reisgenoten Ad en Mieke. Vanaf het moment dat ik aankondigde dat ik twee jaar 
in China zou gaan werken was het duidelijk dat ze me op zouden komen zoeken. Ze zouden een reis van drie weken 
maken door China en natuurlijk was dit een uitstekende gelegenheid om een weekje vrij te pakken en de Brabantse 
gezelligheid met hen te ervaren. Zo kwam het dat ik na de nationale feestdag in oktober opnieuw m’n rugzak pakte en 
vertrok richting het vliegveld van Xi’an.
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door Ed Sander,  
Marketing Consultant en China-expert 

Zoals de meeste Tibetaanse kloosters was het 
prachtig gelegen tegen een heuvel en hoewel ik 
in Tibet en Ladakh (India) al meerdere kloosters 
heb bezocht, blijft het leuk om dit soort plekken 
te verkennen. Muurschilderingen, beelden van de 
Boeddha en Tsongkhapa, brandende yakboterkaarsen 
en wierrook, de bruine dakranden en gouden daken 
met dharma wiel en herten… allemaal heel sereen. 
En in tegenstelling tot een aantal kloosters langs 
de Friendship Highway in Tibet waar de bewaking 
erg streng is, kon je hier vrijuit ronddwalen en veel 
gebouwen van binnen bekijken.
Maar het beklimmen van de trappen naar dit op 3300 
meter hoogte gelegen klooster eisten opnieuw hun 
tol. Ik was er inmiddels van overtuigd dat ik een lichte 
vorm van hoogteziekte had. Erg merkwaardig want 
daar had ik in Tibet en Ladakh, waar ik op veel grotere 
hoogte (tot 5400 meter) geweest was nooit echt last 
van gehad. Bewijst maar weer hoe onvoorspelbaar 
het lichaam op extreme hoogte kan reageren en het 
had ongetwijfeld ook te maken met de uitputting van 
Tiger Leaping Gorge.

Je zult begrijpen dat ik niet erg rouwig was dat we de 
volgende dag in een rit van zo’n acht uur afdaalden 
naar Dali, op een hoogte van 1900 meter. Onderweg 
voelde ik me al snel stukken beter en langzaamaan 
keerde ook mijn eetlust voor het eerst in drie dagen 
weer terug. Dali is mooi gelegen aan het grote Erhai 
Lake, een 250 km² grote watermassa. De meeste 
bewoners in de omgeving van het meer behoren tot 
de Bai minderheid en er zijn diverse kleine dorpjes 
rondom het meer gevestigd waar markten te vinden 
zijn. Dat leek ons een uitstekend reisdoel voor onze 
eerste volle dag in Dali.
We huurden een auto met chauffeur voor een dag die 
ons meenam rondom het meer. Onderweg bezochten 
we diverse dorpjes waar het op de kleurrijke markten 
gonsde van de activiteit. Door een plaatselijke 
kippenhandelaarster werd ik meteen aan het werk 
gezet om zware kooien met gevogelte op een kar te 
tillen. In een ander dorpje (Zhoucheng) bezochten we 
een huis waar katoen werd geverfd en Bai kleding 
en tafelkleden werden gemaakt. Ik kocht er een 
comfortabel zwart hemd. Aan de andere kant van 
het meer genoten we van het uitzicht over het dorp 

Shuanglang. Langs de oostoever en de kleine Lesser 
Putou Temple, pittoresk gelegen op een rots aan de 
oever van het dorp Wase, keerden we uiteindelijk via 
de moderne stad Xiaguan aan de zuidkant van het 
meer terug in Dali.
De volgende morgen lieten we Dali achter ons en 
reden we in een tourbus naar Kunming, waar we die 
middag werden opgewacht en naar het vliegveld 
werden gebracht. Daar namen we uiteindelijk afscheid 
na een laatste kom noodles. Ad en Mieke zouden 
doorreizen naar Yangshuo, waar ik een paar maanden 
eerder geweest was, terwijl ik voor een training naar 
Shanghai moest. We namen afscheid: ‘Tot de volgende 
keer… in welk land dat ook mag zijn.’
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Voor de zekerheid kijk ik nog eens goed in het busje 
dat ons van het vliegveld naar het hotel brengt. Ze 
zitten er allemaal. Mijn drie kinderen en hun partners. 
Ondanks dat de kinderen twintigers en dertigers 
zijn, voel ik mijn oncontroleerbare moederinstinct 
opspelen. Als de chauffeur gas geeft, besef ik dat onze 
reis door Ecuador nu dan toch echt begint. We hebben 
er zin in.
De eerste dagen na aankomst in Quito gebruiken we 
om te wennen aan de hoogte. Ik prijs me gelukkig 
met mijn goede conditie. Het is bijzonder om Spaanse 
invloeden terug te zien in de bouwwerken van deze 
stad, zo ver weg van het Europese vasteland, te 
midden in een decor van hooggebergte. En toch heeft 
de cultuur hier een onvergelijkbare eigenheid. We 
zagen aan de ene kant de typische cultuur van de 
nazaten van de Inca’s en aan de andere kant de pracht 
en praal van honderden jaren oude kathedralen. 
Overal om ons heen spotten we moderne ‘westerse’ 
vernieuwingen, terwijl tegelijkertijd grote groepen 
mensen door kleinschalige handel op marktjes 
voorzien in hun bestaan. De vele ambachtslieden 
tonen hun traditionele vakmanschap met de meest 
uiteenlopende gebruiksgoederen en kunstwerken.

De overgang van de drukke stad naar de weelderige 
wildernis gaat geleidelijk. Tijdens de lange autorit 
zien we de natuur langzaam veranderen. We 
kijken onze ogen uit naar het wisselende decor. 
Onze prachtige accommodatie zit midden in de 
dichtbegroeide jungle, aan de oevers van Anangu 
Lake. Wat een rust! De tocht ernaartoe is dus al een 
ervaring op zich, maar vooral het laatste stuk is 
bijzonder. Per snelle, grote speedboot varen we over 
de brede Naporivier. Daarna stappen we over op 
kleine bootjes om het laatste stuk al peddelend af 
te leggen. Een hele inspanning, maar de beloning is 
ernaar. De vogels lijken ons welkom te heten, en de 
vriendelijke staf van de lodge doet er nog een schepje 
bovenop. We zijn er allemaal een beetje stil van.
Of het nou komt door de onbekende junglegeluiden, 
de onvergetelijke indrukken of door het gevoel zo 
alleen in een afgelegen kamer te liggen; ik kan maar 
moeilijk inslapen. Het wakker worden maakt gelukkig 
veel goed. Ontelbare vogels laten zich horen, het lijkt 
of ze aankondigen dat het een prachtige dag wordt. 
Het uitzicht over het meer is betoverend. Na een 
heerlijke ochtenddouche ben ik er helemaal klaar 
voor.

Het wordt een actieve dag vandaag. Na het ontbijt 
gaan we de jungle verkennen per boot, de beste 
manier overigens. Met twee kano’s pionieren we over 
de zijrivieren van de machtige Amazonerivier. Hoewel 
mijn zoons erg sportief zijn, vinden ze het prima dat 
de gidsen ook de peddels hanteren. Het peddelend 
geluid wordt zo nu en dan overstemd door het geluid 
van vogels. Er wordt nauwelijks gepraat. Des te meer 
kijken we rond en maken we foto’s.
Hoewel we niet uitvoerig stilstaan bij de bijzondere 
momenten van het samenzijn, is het toch iedere 
avond weer speciaal om met z’n allen aan het diner te 
zitten, en de reiservaringen van de dag met elkaar te 
delen. Ik merk dat ik geniet van het genieten van de 
kinderen en hun partners.

De vele indrukken zorgen ervoor dat de tijd vliegt. 
Het laatste deel van de reis ligt voor ons: de 
Galápagoseilanden. Hoewel we ons redelijk goed 
hebben ingelezen, weten we niet precies wat we 
kunnen verwachten. Het unieke dierenleven? De 
mooie stranden? In ieder geval een overvloed aan 
natuur. Het is dan ook even omschakelen als we 
aankomen op het vliegveld en ontdekken dat we niet 
de enigen zijn die de schoonheid van de Galápagos 
willen aanschouwen. Gelukkig weet onze gids de 
natuur en de unieke dieren op aantrekkelijke wijze 
toe te lichten en krijgen we een klein beetje inzicht 
in hoe Charles Darwin de inspiratie kreeg voor zijn 
beroemde evolutietheorie.
Ons verblijf op de Galápagoseilanden is ideaal 
om de vele indrukken van de reis te laten indalen. 
De combinatie van natuurexcursies en de relaxte 
ontspanning tijdens het snorkelen zorgt ervoor dat 
we allemaal in een soort pauzestand komen. Te 
midden van deze rust worden we het over één ding 
eens: we hebben een unieke en onvergetelijke reis 
gemaakt.

VAN ANDES 
TOT AMAZONE

door Angelien van Tilburg,  
ExperienceTravel reiziger 

Mijn zestigste verjaardag: een moment om eens iets écht bijzonders te doen, zo vond ik. En de kinderen waren het hier 
helemaal mee eens. Ecuador sprak ons direct aan, vanwege de veelzijdigheid van het land. Als gezin wilden we een reis 
met voldoende afwisseling: cultuur, natuur, ruimte voor activiteiten en wat avontuur. Het Andesgebergte in combinatie 
met het Amazonegebied paste daar perfect bij.
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AMERIKA
IN HET HART VAN DE BLUES

Dat we écht in Amerika zijn merken we zodra we 
arriveren in Natchez, een charmante stad aan de 
Mississippi River. We rijden een parkeerplaats op 
en zien een groep cheerleaders hun dance routine 
opvoeren. Even denk ik dat ik een filmset op ben 
gereden. Wanneer ik om me heen kijk en geen 
camera’s zie, realiseer ik me pas dat het echt is. Het 
typisch Amerikaanse tafereel is een belevenis om 
naar te kijken. We zijn de enige toeschouwers en dat 
wordt opgemerkt door een voorbijganger. Hij spreekt 
ons aan en vertelt dat er binnenkort een wedstrijd is, 
waar de cheerleaders voor oefenen. 

We wandelen verder door de straten en worden 
omgeven door prachtige Antebellum huizen. De 
bouwstijl, die alleen in het zuiden van Amerika 
voorkomt, laat duidelijk zien dat deze stad een 
bloeiperiode heeft gekend in vooroorlogse tijden. 
De rust in de stad nodigt uit om na een ontspannen 
wandeling neer te strijken en een heerlijk glas ice 
tea te bestellen, waar ze hier dol op zijn. Terwijl 
we op zoek gaan naar een restaurant worden we 
aangesproken door een paar locals.  Ze vertellen dat 
ze hier nog niet zo lang geleden zijn komen wonen 
en geven ons wat tips, waaronder een bezoek aan één 
van de katoenplantages.
De volgende dag sta ik in een winkeltje van de 
Frogmore Plantation met het boek 12 Years a Slave 
in mijn hand. Dit waargebeurde verhaal gaat over 
een man die tot slaaf is gemaakt en na twaalf jaar 
bevrijd werd. De dame die onze rondleiding gaat 
verzorgen vertrouwde ons toe dat deze geschiedenis 
zich afspeelde bij een plantage hier niet ver vandaan. 
Ze neemt ons mee naar een andere ruimte, waar 
we een film bekijken over het leven en werken op 

de plantage. Van slavenarbeid en sharecropping 
tot hypermoderne machines die het katoenplukken 
hebben overgenomen.
Als ik even later in een hutje sta waar zo’n tien à 
twaalf tot slaaf gemaakte mensen in verbleven, komt 
het rauwe slavernijleven echt bij me binnen. Ik kan 
me nauwelijks voorstellen dat je na een zware dag 
werken in dit hutje een plek kan vinden om rustig te 
slapen. Onze gids vertelt dat het werken op de velden, 
in de brandende zon, wat dragelijker werd gemaakt 
door het zingen van liedjes. De slaven gebruikten de 
muziek niet alleen om hun emoties te uiten over hun 
droevige omstandigheden, maar ook om geheime 
boodschappen door te geven. Zo konden ze elkaar 
helpen ontsnappen. Op de katoenvelden in deze 
Mississippi Delta werd dan ook de basis gelegd voor 
de Delta blues.

De Blues Highway 61 brengt ons dwars door het 
kloppende hart van de Mississippi Delta. Talloze 
muzikanten zijn ons voorgegaan op deze weg, 
wanneer ze van het zuiden naar Memphis, Chicago 
of New York trokken om daar naam te maken in 
de muziekwereld. Hierdoor is het kruispunt van 
Highway 49 en Highway 61 bekend geworden als 
‘the Crossroad’. De blues zit er in de atmosfeer: 
we passeren oude Greyhound stations, Paramount 
theaters, typisch Amerikaanse diners en bovenal 
muurschilderingen van de blueshelden. In dit gebied 
lijken de dorpjes te hebben stilgestaan en we wanen 
ons even in de jaren ‘50. We rijden door Indianola, 
de geboorteplaats van B.B. King, en Greenwood, het 
toneel van bekende Hollywoodfilms, waaronder de 
film ‘The Help’.
Dat Greenwood een typische small town van Amerika 

is, beseffen we als we een restaurant ingaan. Links 
van mij zie ik een lokale boer in de deuropening 
van een zaaltje staan. Hij merkt ons op en besluit 
onophoudelijk naar ons te staren. Anderen die 
binnenkomen kijken ons nieuwsgierig aan. Onze 
serveerster Sally neemt ons mee naar een tafeltje 
en legt de situatie uit door aan te geven dat er maar 
weinig toeristen naar Greenwood komen. Sally is 
net klaar met highschool en ik vraag me af hoe het 
leven voor haar is in deze plaats. ‘Ben je weleens in 
Memphis geweest?’, vraag ik. ‘Ja’, zei ze, ‘nog niet zo 
lang geleden mocht ik met mijn vader mee. Ik vond 
het zo spannend dat ik achter hem ging lopen en me 
aan zijn broekriem vasthield, omdat ik hem niet kwijt 
wilde raken.’ Ze begon te giechelen. Ik glimlachte 
terug, waarna ze wegliep om de bestelling bij een 
ander tafeltje op te nemen.  
De reis door Mississippi sluiten we af met een bezoek 
aan het Delta Blues Museum in Clarksdale. Hier 
worden we begroet door een levensgroot beeld van 
de legendarische blueszanger Muddy Waters. Maar 
ook helden als John Lee Hooker, Howlin’ Wolf en 
Robert Johnson, waarvan het verhaal gaat dat hij zijn 
ziel aan de duivel zou hebben verkocht om een betere 
gitarist te worden, worden hier tentoongesteld.
Mississippi is bij uitstek de plek om de roots van de 
blues te ontdekken. Rijdend langs de kleine dorpen in 
de Mississippi Delta is het alsof we even teruggaan 
in de tijd. Uit voorbijrijdende auto’s klinkt soul en 
R&B, in de kleine kerken die we passeren lijkt altijd 
een gospelkoor te zingen en in veel restaurants 
en barretjes heerst een melancholische sfeer. In 
Mississippi voelden we dat de blues meer is dan 
alleen muziek; het is een levensstijl, die hier nog 
volop aanwezig is.

‘Mississippi, Birthplace of Americas Music.’ Op het moment dat we het grote blauwe 
bord met deze tekst voorbij rijden, laten we Louisiana achter ons. We cruisen de ge-
boortestaat van blueslegendes Robert Johnson, B.B. King, Muddy Waters en Elvis binnen. 
Het landschap mag dan misschien niet zo spectaculair zijn; de iconische status van 
deze regio in de muziekgeschiedenis, samen met het turbulente verleden van dit diepe 
zuiden, maken deze regio uniek ten opzichte van de rest van Amerika.

door Corine den Hartog,  
Reisspecialist ExperienceTravel 
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GRIEKENLAND
EEN GROEPSREIS KÁN OOK LEUK ZIJN!

De enige mogelijkheid om een expeditiereis naar 
bijvoorbeeld Antarctica of Spitsbergen te ondernemen 
is per boot. Ondanks dat dit toch een vorm van 
groepsreis is, zijn zelfs individueel ingestelde 
reizigers achteraf altijd positief verrast over de groep. 
Het geheim van dit soort groepsreizen is dat weinig 
mensen hiervoor kiezen vanwege de gezelligheid 
of voordelige prijs. In plaats daarvan kiest men deze 
reis omdat dit vaak de enige manier is om deze 
ervaring te beleven. Het is dan ook geen toeval dat 
alle aanwezigen, ongeacht de nationaliteit, hetzelfde 
doel hebben. In dit voorbeeld dus de Noord- of 
Zuidpoolstreek te ervaren. Soms gaat het zelfs nog 
verder en ontstaan er waardevolle vriendschappen, 
omdat men erachter komt dat men elkaars passie 
herkent.
Via onze zusterorganisatie Voyage & Culture ben ik 
vorige week mee gereisd op een groepsreis. Niet met 
een expeditieschip naar een van de Poolgebieden, 
maar met een luxe zeilschip (viermaster) naar 
Griekenland. Dit klinkt misschien een stuk minder 
spannend, maar - kan ik u vertellen -  niet minder leuk. 
Wat maakte deze reis nu zo bijzonder? Natuurlijk is 
een reis langs Griekse eilanden al een feest met een 
schip als de Star Flyer. Je vaart op een imposante 
viermaster, maar vergeleken met de massale 
cruiseschepen is het een kleinschalig schip. 120 
of 3.000 passagiers maakt een groot verschil aan 
boord. Daarbij kan dit zeilschip juist ook de kleinere 
eilanden zoals Monevasio aandoen, terwijl een groot 
cruiseschip hier niet kan aanmeren.
En dat is niet het enige wat deze reis bijzonder 
maakte. De gelijkgestemden passagiers hadden allen 
geboekt via het NRC handelsblad. Meerdere malen 
per jaar organiseert Voyage & Culture namelijk in 

samenwerking met het NRC Handelsblad een unieke 
NRC Academiereis. Deze keer was het thema de 
historie/oudheid, kunst en filosofie van Griekenland. 
Dit betekent dat we ‘s morgens op de boot lezingen 
hadden van emeritus hoogleraar Oude Geschiedenis 
prof. dr. Fik Meijer, kunsthistorica Frederike Upmeijer, 
filosoof prof. dr. Herman Philipse, dichter/schrijver 
Ramsey Nasr en Griekenlanddeskundige Nikos 
Lanser. De boeiende lezingen met aansluitende 
excursies waar de reizigers in de praktijk ervaarden 
hoe de theorie er in de praktijk eruit zag, waren een 
geweldige toevoeging.
Nog leuker wordt het wanneer je met gelijkgestemde 
reizigers en de sprekers zelf in gesprek (soms 

discussie) kunt gaan over de lezingen en wat dat 
betekent in het dagelijks leven. Het was een reis 
om nooit te vergeten en naast alle lezingen en 
mooie bezienswaardigheden die we bezochten met 
begeleiding door topgidsen, denk ik ook met plezier 
terug aan het zwemmen in zee, het geweldige eten 
en het hijsen van de zeilen van dit mooie schip. 
Volgend jaar weer…  We zijn alweer bezig met de 
voorbereiding.

Niet een uitspraak die ik snel zou doen. Met ExperienceTravel focussen we dan ook op  
individuele reizen op maat. Reizen die volledig ingevuld kunnen worden naar uw persoonlijke 
wensen. Hierbij heeft u keuze uit meer dan 60 verre bestemmingen. Toch zijn er redenen om 
soms niet individueel te reizen.

door Harco van Uden, 
CEO ExperienceTravel 
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Onze eerste ervaring met deze toewijding was de 
aalmoezen ceremonie. Speciaal voor deze traditie 
hebben de locals een extra pannetje met eten 
gekookt. De monniken komen in een lange stoet 
vanaf de top van de berg naar beneden gelopen met 
een lege schaal om het voedsel in te verzamelen. 
Wij konden gelukkig bij verschillende kraampjes een 
pak rijst of iets anders kleins halen. De monniken 
mediteren terwijl ze lopen, verzonken in een stille 
trance. Door de ontzagwekkende stilte voelden we 
gelijk een diep respect voor deze traditie.
Maar de boeddhistische rituelen hebben ook zo hun 
komische momenten. Na de ceremonie bezochten 
we een tempel waar we een zegening kregen 
van een monnik. Deze zit op een verhoging, en 
één voor één mogen we bij hem komen. Bij een 
kraampje in de buurt kochten we wat eenvoudige 
gebruiksvoorwerpen als gift: een blauwe, plastic 
opbergbox met gewaden, rijst en toiletpapier. Een 
soort gammaboxen, eigenlijk. Omdat iedereen zo’n 
box aan de monnik cadeau deed, kun je je wel 
voorstellen dat de dozen zich naast zijn stoel steeds 
verder opstapelen. Gelukkig kwam er op een gegeven 
moment een man aanrennen die de boxen ophaalde. 
Maar wat bleek; dit was dezelfde man die de boxen 
eerder aan ons had verkocht!

Toewijding is er in Thailand niet alleen voor het 
geloof, maar ook voor de koning. De in oktober 
overleden vorst, de langstzittende ter wereld, ligt 
opgebaard in zijn paleis in Bangkok. Hij was zeer 
geliefd bij de bevolking, waarbij we er tijdens 
onze reis achter kwamen dat ‘geliefd’ eigenlijk een 
understatement is. Op iedere hoek van de straat en 
bij iedere tempel zie je een foto van de koning aan de 
muur hangen. Soms groot, soms klein, maar de koning 
is altijd aanwezig. De liefde voor de vorst zagen we 
duidelijk terug in Bangkok. In honderden meters lange 
rijen stonden mensen, allemaal in het zwart gekleed, 

bij het paleis. Te wachten in de brandende zon tot 
het moment dat ze hun overleden koning konden 
bezoeken.
Dit maakte al een diepe indruk op ons, maar toen 
hadden we de avondploeg nog niet gezien. ’s Nachts 
gingen we er even op uit voor een kleine wandeling 
bij het paleis, en toen ontdekten we dat er grote 
tenten waren geplaatst, met rijen en rijen aan stoelen. 
Hier zaten honderden mensen urenlang te wachten 
totdat ze in kleine groepjes werden opgehaald om 
hun laatste eer te betuigen aan de vorst. Voor hen was 
het overdag te warm, of ze moesten gewoon werken, 
dus gingen ze ’s avonds.

Niet veel later, tijdens ons verblijf in een 
olifantenweeshuis, zouden we onszelf ook vol 
overgave inzetten. Een mahout, die vaak tien jaar 
lang één enkele olifant begeleidt, kan een olifant in 
zeventig subtiele commando’s al sturen. Hoewel het 
jarenlang duurt voordat zo’n band tussen olifant en 
gids bewerkstelligd is, bieden ze in het weeshuis ook 

tweedaagse cursussen aan om de beginselen te leren. 
We nestelden ons in de schitterende accommodatie 
middenin de jungle en zagen vanaf het balkon de 
olifanten rustig rondlopen in de vallei. Bijna de hele 
dag zijn ze hier vrij om te doen wat ze willen.
We vinden het verschrikkelijk als dieren worden 
uitgebuit en hadden daarom aanvankelijk zo onze 
bedenkingen om naar een olifantenweeskamp te 
gaan. De reisspecialist van ExperienceTravel stelde 
ons echter gerust dat dit weeskamp diervriendelijk 
was. De olifanten hier zijn gered van een 
circusbestaan in de stad of uit een andere vervelende 
situatie gehaald. We hebben door de jaren heen 
verschillende wildlife plekken bezocht, en het voelt 
niet prettig als je het idee hebt dat de dieren niet 
goed behandeld worden. Op pad gingen we, om twee 
dagen lang ons te verdiepen in het leven van de 
olifanten.
Net als een mahout kregen wij ieder onze eigen 
olifant om te verzorgen: Lana en Bo. We trokken 
eropuit naar een rivier, en eenmaal daar aangekomen, 
merkten we gelijk dat de olifanten helemaal in hun 
element waren. Spetteren met hun slurf, flapperende 
oren en zwiepende staarten: wat een plezier hadden 
die beesten! De olifant van Max zakte, zodra we in de 
rivier waren, gelijk door zijn knieën. In die korte tijd 
hebben we een enorme band kunnen opbouwen met 
Lana en Bo. De certificaten die we ontvingen na het 
trainen van de olifanten, staan nog altijd bij ons in de 
keuken.
Het was onze eerste keer in Thailand, en in veel 
opzichten was het helemaal wat we verwachtten. 
Tempels, vriendelijke mensen, bruisende steden en 
woeste natuur. Maar voor de dingen die we ons als 
westerlingen niet helemaal goed konden voorstellen, 
zoals de diepe devotie aan een koning of het 
boeddhisme, hebben we diep respect gekregen. Dit 
was ons eerste bezoek aan Thailand, maar zeker niet 
de laatste!

THAILAND
EEN ONTZAGWEKKENDE ERVARING

door Donald Reichel,  
ExperienceTravel reiziger 

Het is half zeven in de ochtend in Chiang Mai, Thailand. Samen met de lokale bevolking zitten mijn man en ik geknield 
op een kleedje langs de kant van de weg. We kijken reikhalzend uit naar de lange rij jonge, boeddhistische monniken 
die langskomt voor de dagelijkse aalmoezen ceremonie. Als je me een half jaar geleden had gezegd dat ik in deze 
situatie zou belanden, had ik je niet geloofd, want ik ben helemaal niet spiritueel. Maar onze reis door Thailand heeft 
me ontzag gegeven voor de toewijding van de Thaise bevolking. Een toewijding aan alles; het geloof, de koning en de 
manier waarop ze voor je zorgen als buitenlander.
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Achter het carnaval in Rio gaat een heel bedrijfsleven 
schuil; ik had er geen idee van! Toen mij werd 
voorgesteld een kijkje te nemen bij een van de 
grootste sambascholen van Rio had ik zo mijn twijfels. 
Het leek mij nogal een toeristische bedoening, en 
dat terwijl ik juist op zoek was naar een culturele en 
lokale beleving tijdens mijn verblijf. Maar niets bleek 
minder waar…
Bij aankomst in het culturele hart van de samba 
begroet Caesar mij enthousiast. Hij vertelt me hoe 
ontzettend leuk hij het vindt om mij rond te leiden 
in ‘zijn’ sambaschool. Ik merk op dat er buiten een 
lange rij met mensen staat. ‘Komen zij ook voor een 
rondleiding?’, vraag ik Caesar. ‘Nee, zij komen hier om 
hun maandelijkse betaling te ontvangen’, antwoordt 
hij. ‘Betaling?’ Ik kijk hem vragend aan. ‘Dat leg ik je zo 
uit’, zegt hij, en hij neemt me mee de loods in.

Verbaasd kijk ik om me heen. Wat een gigantische 
creaties staan hier voor mijn neus! Trots vertelt 
Caesar dat dit de wagens zijn van het afgelopen 
carnavalsfeest. Daarom mag ik nu best foto’s en 
filmpjes maken. Anders is dit niet toegestaan, 
het moet namelijk top secret zijn waar iedere 
sambaschool aan werkt en voor welk thema is 
gekozen. Het is onderling een vriendschappelijke 
concurrentiestrijd die door iedereen uiterst serieus 
wordt genomen.

Vanaf juni start het hele proces rondom de carnaval. 
De mensen werken aan een thema, en vervolgens 
gaat het creatieve team hier helemaal op los. 
Welke kostuums moeten er komen? Hoe gaan de 
praalwagens eruit zien? Na goedkeuring van de 
baas, de ‘president’, wordt ieder detail zorgvuldig 
uitgewerkt. In totaal werken er ruim drieduizend 
mensen voor de sambaschool. Sommigen werken 
maandenlang aan hetzelfde detail voor een kostuum, 
bijvoorbeeld het maken van schitterende sterren 

op een pak of het verven van een masker. Het kost 
maanden werk en iedereen draagt zijn steentje bij.
Ik kijk mijn ogen uit bij alle mooie creaties die ik 
voorbij zie komen. Langzaamaan dringt het tot 
mij door dat ik hier niet op bezoek ben bij een 
gezellige carnavalsvereniging à la “de Deurzakkers”, 
nee, het gaat hier om een goed lopend bedrijf! De 
organisatie heeft een hiërarchie, waarbij iedereen 
zijn verantwoordelijkheid heeft: van president tot 
lasser, creative director tot naaister. Het wordt mij 
nu duidelijk waarom er een lange rij mensen buiten 
stond te wachten. Zij kwamen inderdaad hun loon in 
ontvangst nemen. Het bedrijf krijgt geld door middel 
van donaties van sponsors en kan op deze manier 
iedereen een inkomen garanderen. Als men het 
tijdens de grote parade goed doet kunnen ze zelfs 
een bonus verdienen.
Caesar legt mij uit dat de sambascholen anders 
werken dan commerciële bedrijven. Ze hebben een 
grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
zijn voornamelijk ontstaan uit tradities binnen de 
gemeenschappen in de favela’s van Rio de Janeiro. 
Sambascholen heten van oudsher ‘blocos’ en zijn 
gedurende het carnaval nog op iedere hoek van 
de straat te vinden. Veel kinderen uit de favela’s 
worden van jongs af aan al lid van de sambaschool. 
Ze leren de kneepjes van het vak, zodat ze kunnen 
deelnemen aan de grote parade in de Sambadrome 
en aan een speciale optocht voor kinderen. Ze komen 
naar de sambaschool om te leren dansen, muziek te 
maken en te helpen bij het maken van de kostuums 
en de praalwagens. Ze krijgen hiervoor een kleine 
vergoeding die ze aan hun families in de favela’s 
geven. De kinderen leren zo bepaalde vaardigheden, 
waardoor ze als ze oud genoeg zijn makkelijker een 
baan kunnen krijgen, of aan de slag kunnen bij de 
sambaschool zelf.
‘Op deze manier willen we de mensen uit de favela’s 
een betere toekomst bieden’, zegt Caesar. Wat een 

fantastisch initiatief om zo niet alleen tradities in ere 
te houden, maar ook mensen betere perspectieven te 
geven. Hier kan ik echt alleen maar enthousiast van 
worden! Als kers op de taart mag ik zelf ook nog wat 
mooie kostuums uitproberen. Voor iedereen die naar 
Rio reist en op zoek is naar een culturele ervaring met 
de locals; dit is een absolute aanrader!

BRAZILIË
EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

door Nicole Matijssen,  
Reisspecialist ExperienceTravel 

Wie aan Rio denkt, denkt aan carnaval. Het is misschien wel het belangrijkste feest voor Rio’s inwoners, de Carioca’s. 
Het feest wordt eind februari of begin maart gehouden, maar ze kijken er het hele jaar naar uit. Eigenlijk is dit net 
zoals in Nederland, beneden de rivieren. Wedden dat veel carnavalsvierders zich zullen herkennen in dit gevoel van de 
Carioca’s?
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OEGANDA
EEN BIJZONDERE ONTMOETING

Vandaag gaat het gebeuren. De ontmoeting met 
een van de berggorilla families in het Bwindi 
Impenetrable National Park, Oeganda. Het is zo raar. 
Al jarenlang is het een van mijn grootste reiswensen. 
Oog in oog met de zo zeldzame en goedmoedige 
krachtpatsers van de jungle. En nu het dan bijna zover 
is, merk ik dat mijn spanning ook wordt veroorzaakt 
door een voorzichtige angst. Je moet er toch niet aan 
denken dat zo’n woudreus in woede ontsteekt. Onzin 
natuurlijk, maar toch. 
Na een uitstekend ontbijt is het tijd om me te melden 
bij onze trekkinggroep. De mede ‘avonturiers’ kijken 
me met licht verbaasde blik aan. “Wat doet een 
vrouw hier zo alleen?”, zie ik ze denken. Wanneer ik 
ze uitleg dat dit zo’n beetje mijn werk is, verdwijnt 
de licht verbaasde blik en bevestigen ze dat dit toch 
wel de mooiste baan is die je je kunt voorstellen. 
Ik verwonder me overigens over de leeftijd van 
enkele stellen. De zeventig ruim gepasseerd, schat 
ik zo. De gorillatrekking vraagt om een behoorlijke 
basisconditie. Deels omdat de route vele kilometers 
aflegt in heuvelachtig dichtbegroeide jungle, maar 

ook omdat het warm, klam en vochtig is. Gelukkig 
bestaat ons team van stafleden uit energieke 
jongemannen die graag een hand uitsteken om te 
helpen.
Mijn rugzakje, met voldoende water, een regenpak, 
en een lunchpakketje, heb ik in handen gegeven van 
een van de stafleden. De kleine vergoeding is voor 
hem een welkome aanvulling. Ik merk al snel dat 
het een luxe is om geen ballast te hebben. Hoewel 
ik elke week thuis mijn rondjes loop, merk ik dat het 
wandelen in de jungle vermoeiend is. Het eerste 
vlakke stuk in de route is inmiddels overgegaan in 
een moeilijker begaanbaardere route waarvoor het 
af en toe echt klauteren is. De jongemannen uit het 
begeleidingsteam spannen zich in om de oudere 
avonturiers te helpen. Gelukkig houdt iedereen de 
moed erin. Het doel is dan ook een langgekoesterde 
wens voor ieder uit ons groepje.

Net als ik me afvraag hoeveel verder we nog 
moeten, houdt onze hoofdgids stil. Er is me nog 
niets opgevallen. Geen bijzonder geluid en ook geen 

beesten? “Look. There.” De gids trekt een aantal 
takken opzij en ik zie een moeder gorilla met een 
babygorilla op de borst in een boom klauteren. Mijn 
hart klopt. Daar zijn ze. Al snel zie ik meer gorilla’s. 
We lopen langzaam een stukje verder. Wow, daar zit 
een echte silverback op de grond. Nog geen vijftien 
meter ver weg. Iedereen uit onze groep is stil. De gids 
en stafleden praten op gedempte toon. Ze vertellen 
ons wie de baas is en welke rollen er zijn in deze 
familie van gorilla’s. Voorzichtig maar nieuwsgierig 
kiest iedereen zijn plekje om een goed beeld te 
kunnen krijgen van de verschillende gorilla’s. Het is 
zichtbaar dat de gorilla’s gewend zijn aan menselijke 
toeschouwers. De silverback gorillaman zit rustig te 
luieren terwijl enkele nieuwsgierige jonge gorilla’s 
onze kant op komen spelen. Ik kan ze bijna aanraken. 
De silverback houdt de enthousiaste jongelingen 
goed in de gaten. Plots staat hij dan ook op om mijn 
kant op te komen. Vijftien meter is nog maar tien 
meter en tien meter is minder dan enkele meters. 
Mijn hart bonkt in mijn keel. Onze gidsen blijven 
rustig, dat voorkomt dat ik weg wil rennen. Ik houd 
me als vanzelf een beetje onderdanig. Als ik toch 
voorzichtig omhoog kijk, zie ik desilverback op nog 
geen twee meter afstand. Ik kan hem zo aanraken, 
maar doe dat natuurlijk niet. Met ingehouden adem 
volg ik zijn bewegingen. De jonge gorilla’s worden 
teruggehaald door ‘vader’ als ze nog dichterbij komen. 
Het is bijzonder hoe zoveel kracht en verschijning zo 
gemoedelijk is. Hij lijkt te willen zeggen, als jij mij 
met rust laat, laat ik het jou ook. Net zo snel als de 
silverback mijn richting opkwam, vertrekt hij ook weer. 
Ik voel een lichte opluchting. Tegelijkertijd voel ik de 
verwondering van een unieke ontmoeting met zo’n 
bijzonder dier. Onvergetelijk.

Teruggekomen in de lodge. Onder het genot van een 
drankje en een hapje raken we niet uitgepraat over 
deze ‘experience for a lifetime’.

Nauwelijks heb ik een oog dichtgedaan. Met mijn ogen dicht luister ik naar het op-
getogen ochtendgeluid van vele verschillende vogels in de jungle. Hoewel ik wakker 
ben, schrik ik toch van het zo herkenbare geluid van mijn wekker. Liggen blijven heeft 
geen enkele zin. En misschien zorgt het ritme van de vroege ochtend ervoor dat ik die 
spanning in mijn maag een beetje kwijtraak.

door Ingrid Hermans, 
Reisspecialist ExperienceTravel 
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NIEUW-ZEELAND
KAJAKKEN TUSSEN FJORDEN

De Doubtful Sound is een van de meest geïsoleerde 
plekken van Nieuw Zeeland en alleen bereikbaar via 
Lake Manapouri, gevolgd door een tocht over een 
bergpas. Hierdoor is het toerisme beperkt gebleven. 
Ik heb gekozen voor het kleine schip mv Southern 
Secret (maximaal 12 passagiers) in plaats van het 
(overigens immens populaire) grote schip waar overal 
mee wordt geadverteerd. Hoe kan ik anders in alle 
stilte genieten?
Omdat het een kleine groep passagiers is, worden 
we aan elkaar voorgesteld door de tweekoppige 
bemanning en voelen we ons gelijk thuis. We mogen 
overal op het schip komen, ook in de stuurhut en de 
keuken. Hierdoor voelt het meer als het varen met 
een groep vrienden dan als een excursie. De hutten 
zijn uiteraard kleiner dan een hotelkamer, maar van 
alle gemakken voorzien en zeer comfortabel. De 
tweepersoonsbedden zijn opgemaakt en er is een 
kleine badkamer bij met douche en toilet. Door de 
kleine raampjes zie ik de prachtige natuur alsof het 
kleine schilderijtjes zijn.
  

Het dinerbuffet bestaat uit de door onszelf gevangen 
vis en is aangevuld met typisch Nieuw-Zeelandse 
gerechten zoals kumara (zoete aardappel) en 
cheesecake. De cruise is BYO (Bring Your Own), dus 
iedereen heeft zelf bier en wijn meegenomen. Dit 
is een typische kiwi-traditie, maar ook erg praktisch 
want je kan dit naar eigen smaak en budget invullen. 
Het ziet er heel gezellig uit op tafel en we leren onze 
medepassagiers goed kennen. Ze komen uit Australië, 
Zwitserland, Canada en de VS.
Het bed slaapt zo lekker dat de nacht gewoon te 
kort is, maar ik wil persé vroeg op het dek staan om 
die stilte te horen (ja, horen) voordat de generator 
aangaat om het ontbijt te bereiden. De fjorden hier 
zijn heel mysterieus. Ze lijken steeds te verdwijnen 
achter wolken en vermenigvuldigen met de 
zonnestralen. Het hele gebied is regenachtig, maar 
dat maakt het juist zo bijzonder. Er ontstaan spontane 
watervallen en prachtige regenbogen. Alles is groen 
en puur. Ik zit zeker een half uur buiten te staren naar 
de wereld van Moeder Natuur voordat de generator 
aangaat en ik een kopje thee kan halen. 

Zodra we onderweg zijn zien we een groep dolfijnen. 
Omdat het een klein schip is, is er voldoende ruimte 
voor iedereen op het dek maar ook de crew is flexibel 
dus we hebben de tijd om even bij de dolfijnen te 
blijven drijven. 
We varen terug naar de kreeftenfuiken en ja hoor, 
vijf grote crayfish! Crayfish is een echte delicatesse 
in Nieuw Zeeland en een speciaal soort kreeft. Ik 
heb nog nooit kreeft gegeten maar op een of andere 
manier wil ik tijdens deze reis echt alles proberen. 
Het is even een werkje om het witte crayfish vlees uit 
de staart te krijgen, maar het is helemaal waard en 
samen met het versgebakken brood en een salade is 
dit een geweldige lunch.
Op de terugweg zien we de grote Fiordland Navigator 
boot passeren. Dit schip kan ca 200 passagiers kwijt 
(en slechts 15 kajaks, dus niet genoeg voor iedereen..). 
De fjorden zullen ook voor deze groep mensen 
prachtig zijn, maar zij hebben niet ervaren wat ik heb 
ervaren; stilte, magie, kajakken en de euforie van het 
vangen van een vis. 

Wakker worden in de magische stilte van een fjord in Nieuw Zeeland. Dat stond al heel lang op 
mijn verlanglijstje. Ik weet niet precies waar die droom vandaan komt, maar het idee om midden 
in de natuur op het water wakker te worden met een kop thee omgeven door die immense 
fjorden wilde ik realiseren.

door Ilja Barten, Manager Sales &  
Operations, ExperienceTravel 
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Alle clichéverhalen hadden we voorbij horen komen. 
Het pittige eten, de enorme drukte op straat: vrienden 
en kennissen vertelden ons massaal wat ons te 
wachten stond bij onze reis naar India. Met een mix 
van spanning en opwinding gingen mijn man en ik, 
samen met een aantal andere reisgenoten, op weg.
Bij aankomst op het vliegveld in Udaipur kregen 
we gelijk een overvloed aan indrukken. Een van de 
deskmedewerkers leek geen last te hebben van alle 
drukte. Hij zat rustig, in het zicht van iedereen, een 
dutje te doen. Even uitrusten na het harde werken. In 
India doen vooral de vrouwen het zware werk. Niet 
zelden zag ik ze met pakketten op hun hoofd lopen, 
soms wel twaalf waterflessen tegelijk. Bij het Rode 
Fort van Agra werken de vrouwen in de bouw en 
dragen ze zware stenen, vaak twee op elkaar, van de 
ene naar de andere plek. Niet alleen stenen, maar ook 
kinderen werden de hele dag rondgedragen.
De drukte op straat is niet te vergelijken met 
Nederland. Als je kijkt naar de chaos daar, is het hier 
bij ons lekker rustig. Scooters met hele gezinnen erop 
kwamen voorbij rijden, er zitten met gemak twaalf 
mensen in één tuktuk en al die elektriciteitsdraden in 
de hele smalle steegjes maakten het er niet relaxter 
op. Om je heen wordt er overal gehandeld, je hoort 
continue het getoeter van auto’s en koeien liggen 
midden op de weg. “De koe is net zo belangrijk voor 
mij als mijn moeder”, vertrouwde onze chauffeur, die 
ons van Udaipur naar Jawai reed, ons toe. Hij hield net 
zo veel van koeien als van zijn eigen moeder. “Als je 
hier een koe aanrijdt, al is het per ongeluk, dan kom je 
in de gevangenis terecht.”

We baanden ons een weg door de smalle straatjes. 
Wij pasten er zelf al nauwelijks in, maar op de een 
of andere manier konden grote scooters zich soepel 
door de opgepropte mensenmassa heen bewegen. 
In elk hoekje en gaatje stond er wel iemand iets te 
verkopen. Mijn zus was met haar blonde lokken een 

hele verschijning; constant wilden mensen, zelfs 
hele gezinnen, met haar op de foto. Ze zijn ook dol 
op pepers. Langs de weg lagen verschillende kleuren 
pepers opgesteld in grote zakken. Zo veel bij elkaar 
had ik nog nooit gezien. We dwaalden de markthal 
in en de scherpe lucht van de pepers, overal om ons 
heen, greep ons gelijk bij de keel. De tranen sprongen 
in onze ogen – we moesten snel weer naar buiten. 
Stel je eens voor, die verkopers werken daar dus de 
hele dag in!

Een groot contrast met de steden was ons verblijf 
in een tentenkamp in Jawai. Er was rust, ruimte en, 
ook niet onbelangrijk, airco. Etend bij het kampvuur 
konden we bijkomen van alles wat we de afgelopen 
dagen hadden gezien. Rondspringende apen bij een 
grote rotsformatie, een felle zon die langzaam onder 
gaat in de bergen en een verloren luipaard, dat we 
bij toeval spotten toen we nét startten met onze 
jeepsafari. Ook de natuurgebieden van India zitten vol 
verrassingen.

In India krijg je zó veel indrukken tegelijk op één 
plek, dat ik blij was dat ik tijdens de reis veel had 
vastgelegd met mijn camera. Zo kon ik thuis alles 
rustig terugkijken. Omdat ik fotoboeken ontwerp 
voor mijn eigen bedrijf Book by BAR, weet ik hoe 
belangrijk het nagenieten van een reis kan zijn. Als 
ik foto’s maak, probeer ik emoties vast te leggen 
en te zoeken naar bijzondere details. Dat heeft 
geresulteerd in een honderd pagina’s tellend album 
van mijn Indiaervaring. Het is zonde om al je foto’s 
te laten verpieteren op de harde schijf, maar een 
selectie maken uit zo’n 2000 foto’s is een hele 
uitdaging. Je moet foto’s durven weggooien, iets dat 
bij je eigen werk toch altijd moeilijker is dan bij dat 
van een ander. Maar nu ik de verzameling bij elkaar 
heb, gaat, elke keer als ik het fotoboek opensla, de 
reis weer leven. Ik wandel dan weer even door de 

drukke, smalle straatjes, voel een klein moment de 
geur van hete pepers in mijn neusgaten en in een 
flits verschijnen de kleuren van versierde koeien en 
prachtige sari’s weer op mijn netvlies.

INDIA
EEN EXPLOSIE AAN PRIKKELS

door Barbara Jonkman,  
ExperienceTravel reiziger 

Op reis door India word je onderworpen aan een wervelwind van indrukken. Je hoort, ruikt, proeft, ziet en voelt zó veel, 
dat je zintuigen even op hol slaan. Soms is het niet te bevatten wat je op je netvlies krijgt. Het waren niet alleen de 
weelderige tempels en fantastische architectuur van de hotspots die mij betoverden, ik werd vooral gegrepen door het 
bruisende leven op straat.
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Sapa is op zich een kleine plaats, het is eigenlijk niet 
meer dan een lange straat met een paar zijstraatjes 
en een plein. Twee bergvolken komen naar Sapa 
om hun handgemaakte spullen te verkopen: de 
Black H’mong (te herkennen aan hun indigo kleding, 
oorbellen, armbanden en zwarte cilindervormige 
mutsjes) en de Red Dzao (te herkennen aan hun 
afgeschoren wenkbrauwen, op het voorhoofd 
opgeschoren haar en daarachter vastgemaakte rode 
hoofddeksel). Ze komen oorspronkelijk uit China, maar 
zijn, net als de andere minderheden in dit gebied, 
door de Han-Chinezen naar het zuiden verdreven. Ze 
verkopen kleding, tassen, GSM-tasjes, mondharpjes, 
oorbellen en een veelheid aan prullaria die een 
normaal mens niet nodig heeft. Het zijn echter wel 
hele leuke, aardige mensen, die in tegenstelling tot 
Vietnamezen in andere delen van het land gewoon 
aardig blijven als je niets koopt. En sommigen 
spreken verbazingwekkend goed Engels, wat ze 
schijnbaar van elkaar en de toeristen leren; op school 

leren ze namelijk alleen Vietnamees (elk bergvolk 
spreekt daarnaast zijn eigen taal). Loop je door Sapa 
dan heb je binnen no-time een hele groep H’Mong 
vrouwen en meisjes achter je aan die je met hoge 
stemmetjes vragen of je wat van ze wilt kopen (‘You 
buy from me!?’) of plotseling, als je langs ze loopt, een 
grote deken openklappen om hun spulletjes te tonen. 
De langs wandelende toeristen observeren met de 
H’mong in hun kielzog is daardoor een bijzonder leuk 
tijdverdrijf.
Op het plein in Sapa werd geoefend voor een festival. 
Een processie van kleurig geklede mannen liep 
rond het plein terwijl een ander groepje oefende 
om met een 30 meter lange draak allerlei capriolen 
te maken. Op de markt werd van alles verhandeld, 
van oliebollen met bananenvulling (lekker maar wel 
vet en machtig) tot kleding, rupsen en koekjes. Na 
flink onderhandelen kochten we voor 5 euro een 
fleecevest; het was toch wat frisser in Sapa dan ze 
had verwacht. ‘Made in Vietnam’, zei de verkoper. 

Vreemd dat er dan een label uit Mexico in zat. 
Ook kochten we van een paar H’Mong meisjes wat 
grappige kleine kussentjes met belletjes eraan. Leuk 
voor aan je tas of zo.
Iets na 2 uur werden we opgehaald door Mr. Thang 
en de chauffeur voor een rit per jeep naar onze 
homestay op het platteland. Het was na een stortbui 
inmiddels droog en toen we even pauzeerden en 
uitstapten werden we weer belaagd door H’mong 
en Dzoa meisjes. ‘Where are you from?’, ‘How old are 
you?’, ‘What’s your name?’, ‘How many brothers and 
sisters?’, ‘You married?’. Ik begon er inmiddels de lol 
wel van in te zien, zeker omdat deze dames erg aardig 
waren. Ik haalde mijn Point It boekje tevoorschijn en 
liet ze raden waar Nederland en Vietnam lagen op de 
wereldkaart. Ze hadden natuurlijk geen idee.

We reden verder tot aan het dorpje Tavan, waar we 
werden afgezet bij een bruggetje en liepen over 
de modderige weg naar twee herkenbare gele 
gebouwtjes, welke schooltjes bleken te zijn. Met een  
nieuw verzameld groepje H’mong vermaakten we ons 
door hun Engels te testen met mijn Point It boekje. 
Ze kenden de dieren ‘cow, goat, pig, chicken, duck’. Een 
konijn hadden ze nog nooit gezien; ‘we don’t have in 
our village’. Kleuren waren iets moeilijker voor ze en 
toen ze een plaatje van een helikopter zagen, vroegen 
ze of we die in Nederland allemaal hadden. Erg leuk 
allemaal en de dames moesten helemaal lachen toen 
ik voor 1 euro twee grote oorbellen van hen kocht.
We liepen verder naar de homestay. Toch nog wel een 
stukje lopen over een modderig pad, maar het uitzicht 
was prachtig. We sliepen vandaag bij een lokale 
Zay familie die hun ruime huis hadden ingericht 
voor overnachtingen door toeristen. Je kreeg een 
matrasje met klamboe op zolder en er waren een paar 
tweepersoonsbedjes op de begane grond. De gids 
en de familie gingen aan de slag in de keuken om 
eten te maken, terwijl de twee kleine hondjes van de 

VIETNAM
OP BEZOEK BIJ DE BERGVOLKEREN

Om half zes ’s morgens schrok ik wakker van geklop op de deur van de coupé. De conducteurs maakten iedereen 
wakker aangezien we bijna op het eindstation van Lao Cai in het noorden van Vietnam aangekomen waren. Ik had vrij 
aardig geslapen, hoewel ik een paar keer wakker was geschrokken van plotselinge treinbewegingen. De kleding die 
ik had opgehangen voelde klam aan, wat al een waarschuwing was voor het weer in deze regio. Toen de zon opkwam 
bleek er een dichte mist te hangen en toen we met een minibusje naar Sapa werden gebracht was het zicht beperkt, 
met uitzonderingen van een paar mistvrije bergdalen waar mooie rijstvelden in te zien waren. Ook Sapa zelf was 
gehuld in mist en het was druilerig weer.
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door Ed Sander,  
Marketing Consultant en China-expert 

familie geduldig toekeken. Eigenlijk zouden we buiten 
eten, maar toen het begon te motregenen verplaatsen 
we de tafels naar binnen, waar het nog erg gezellig 
werd. Na het eten verschenen er een paar grote 
flessen mineraalwater op tafel, die in werkelijkheid 
gevuld bleken te zijn met rijstwijn, of zoals de H’mong 
zeiden ‘happy water’. Kleine borrelglaasjes verschenen 
op tafel en al snel waren er enkele flessen geleegd. 
De stemming werd melig, maar om tien uur zochten 
we toch maar ons matrasje met klamboe op.
Om half zeven werden we wakker. Op de betonnen 
veranda voor het huis verscheen als nel het ontbijt 
op tafel. Pannenkoeken met chocoladesaus, honing 
en ook bananen en appelpartjes. Lekker! Nog voor 
we goed en wel aan tafel zaten begon zich al weer 
een nieuw groepje H’mong rond ons te vormen en 
het duurde niet lang of er stonden er alweer acht op 
de veranda. Ik kan het niet helpen, maar ik vind ze 
enorm grappig en aardig. Toen we klaar waren met 
ontbijten en er nog flink wat over was deelde ik wat 
overgebleven pannenkoeken, appeltjes en bananen 
uit onder de H’mong dames.
Het was inmiddels prachtig weer en het begon ook 
al weer warm te worden. We pakten onze spullen in 
en rond half 9 liepen we het modderige pad weer af 
naar het dorp. Het uitzicht was adembenemend met 
prachtige heuvels, watervalletjes en rijstterassen. Ik 
ben gek op bergen en besef me elke keer weer wat 
een saai land Nederland is qua landschap. Terug bij 
het hotel besloot ik een rondje door Sapa te gaan 
lopen. Ik nam een boek mee en na rustig wat te 
hebben gewandeld ging ik aan het grote plein zitten 
om wat te lezen. Al snel had ik weer drie H’mong 

meisjes om me heen staan die alles van me wilden 
weten. ‘Holland, big people small country!’ Nou 
vooruit, bij een van de drie maar een mondharpje 
gekocht. Maar dat pikten de andere twee meisjes 
niet ... ‘en wij dan?’ Toen heb ik ze maar even met z’n 
drietjes op de foto gezet en ze wat kleingeld gegeven. 
Ik liep terug naar het hotel, waar ik nog wat las in de 
lobby. Hier werd je in ieder geval niet belaagd door 
de H’mong.
‘s Avonds op de zaterdagmarkt stonden we ons te 
vergapen aan de alcohol die daar verkocht werd. 
Schijnbaar wordt niet alleen sterke drank gemaakt 
met dode slangen, zoals we in Zuid-Vietnam gezien 
hadden, er stonden ook flessen met grote bijen, 
hagedissen en ander onidentificeerbaar gedierte! We 
sloegen de alcohol over en kochten nog wat lekkere 
broodjes en sloegen wat proviand in. Toen we na het 
eten terugliepen naar het hotel bleek dat er ‘s avonds 
hele andere producten op straat verkocht worden. 
Vietnamezen en oudere H’mong vrouwtjes fluisterden 
me toe of ik hash of wiet wilde kopen.
De volgende dag stond er nog een laatste excursie op 
het programma voor we de bergen zouden verlaten 
en terug zouden gaan naar Hanoi. We stapten in een 
krap minibusje en begonnen aan de drie uur durende 
reis via Lao Cai naar Bac Ha. Ondanks de krapte en 
lange duur was het een mooie rit langs valleien en 
bergtoppen. Rond 10 uur kwamen we aan in Bac Ha, 
waar elke zondag een grote markt plaatsvindt. Bac 
Ha ligt 700 meter hoog, beduidend lager dan Sapa 
(1650 meter) en het was er dus ook flink warmer. 
Het bijzondere aan de Bac Ha markt is niet alleen 
dat er paarden, buffels en ander vee verkocht wordt, 

maar ook de aanwezigheid van de Flower H’mong. 
In tegenstelling tot de H’mong uit Sapa draagt dit 
volk geen indigo kleding, maar prachtig geborduurde 
kleding in felle, bijna fluoriserende tinten. De markt 
en omgeving stikt van Flower H’mong dames met 
hun wijde rokken. En ze zijn gek op ijsjes. Overal zie 
je ze op witte ijsjes sabbelen die verkocht worden 
door meisjes met coolboxen die de aandacht van de 
H’mong trekken met knijptoeters. Na het bezoek aan 
de markt reden we een half uurtje vanuit Bac Ha en 
gingen daarna te voet verder. Ondanks de warmte was 
het een leuke korte wandeling langs rijstvelden, door 
Tay dorpjes en zelfs een paar ondiepe bergstroompjes. 
Uiteindelijk kwamen we na drie kwartier aan bij 
een rivier (waarschijnlijk de Chay) waar bootjes op 
ons lagen te wachten. Hiermee maakten we nog 
een mooie boottocht van anderhalf uur tot aan een 
punt waar de rivier tussen twee steile bergwanden 
doorliep en we aanlegden bij een natuurlijke grot. Als 
je nieuwsgierig was kon je hier de grot inklimmen 
en even een kijkje nemen...naar een groot zwart 
gapend gat. We hadden natuurlijk geen zaklamp 
meegenomen. Verder zagen we tijdens de boottocht 
buffels en kinderen baden langs de kant en zelfs 
een Vietnamees die met een tasje boven het hoofd 
de rivier overzwom. Uiteindelijk werden we door de 
bootjes afgezet bij een plek waar het minibusje op 
ons stond te wachten en kwamen we om half 7 aan 
in Lao Cai waar we de nachtrein terug naar Hanoi 
namen. Drie fantastische dagen met schitterende 
landschappen en fascinerende minderheden achter 
ons latend.
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Als klein kind keek ik al gebiologeerd naar 
documentaires op tv van de Noorse antropoloog en 
avonturier Thor Heyerdahl. Hoewel het inmiddels 
al behoorlijk verouderde series waren, bekeek ik 
ze vol belangstelling. Ik zag hoe deze man een 
vlotreis maakte over de Grote Oceaan naar het 
meest afgelegen eiland ter wereld om het mysterie 
rond de stenen beelden op te lossen. De Indiana 
Jones films waren er niets bij. En nu ben ik zelf op 
Paaseiland. Het raadsel van de ‘moai’ houdt nog 
steeds de gemoederen bezig. Sinds de komst van de 
eerste zeevaarders is er weinig bewaard gebleven 
van de historie als gevolg van slavernij en uitheemse 
ziekten. Op het dieptepunt leefden er nog slechts 
111 Rapa Nui, zoals de naam van de oorspronkelijke 
bewoners luidt. Er waren toen bijna 10 keer zoveel 
beelden als mensen op het eiland aanwezig. Ook 
het enige hiërogliefenschrift, rongorongo, bestaande 
uit gekerfde tekens op houten plankjes, heeft nog 
niemand weten te ontcijferen. Omdat er zoveel 
informatie verloren is gegaan in de loop der eeuwen 
vertelt iedereen zijn eigen verhaal. Geen idee of ik 
dus ‘de waarheid’ te horen krijg van Matoa. Eerlijk 
gezegd doet dat er ook niet toe. Het mysterie van 
Paaseiland moet je voelen.
En dus zijn we op weg naar Tongariki. Dit grootste 
platform (ahu) met moaibeelden ligt aan de andere 
kant van het eiland, dat ongeveer zo groot is als Texel. 
Vanaf het moment dat besloten was dat Paaseiland 
de volgende reisbestemming zou worden had ik het 
lumineuze plan opgevat om de zon te zien opkomen 

achter de beelden in de Stille Oceaan. Het betekende 
ook voor Matoa extra vroeg opstaan. Dat blijkt geen 
probleem als ik de slaap uit mijn ogen wrijf en zijn 
vrolijke silhouet ’s ochtends zie opduiken bij het hotel. 
Hij is extra fleurig gekleed en heeft zijn lange haren 
bijeengebonden met een lint. En Paaseiland mag dan 
afgelegen zijn, wereldvreemd zijn ze er zeker niet 
bewijst Lady Gaga. Aangekomen bij Tongariki is het 
eiland nog steeds in het donker gehuld. Het is voor 
een Nederlander moeilijk voor te stellen hoe échte 
duisternis eruit ziet, zonder enige vorm van kunstlicht 
zoals lantaarnpalen, ander verkeer of verlichte 
gebouwen. We wandelen dan ook schuifelend een 
zwart gat in, bijgelicht door mijn mobiele telefoon. 
Langzaam verandert de omgeving. 
Schimmen krijgen gezichten en er doemen vijftien 
metershoge beelden voor me op. Onverstoord kijken 
ze over mij heen. Het is kenmerkend voor de moai. Zij 
hebben hun rug naar de oceaan gekeerd en kijken uit 
over het eiland. Waarom? En hoe zijn ze er gekomen?  

Later die dag zie ik de bron van oorsprong bij de 
vulkaankrater Rano Raraku. Mijn oog valt op een 
oud informatiepaneel met vergeelde foto’s van Thor 
Heyerdahl die opgraafwerkzaamheden uitvoert. Hier 
werd eeuwen geleden ingehakt op het vulkanisch 
gesteente en kregen de moai hun vorm. Rondom de 
vulkaan liggen honderden verlaten beelden die hun 
bestemming nooit hebben bereikt. Het heeft ergens 
iets weg van Pompeii. Het lijkt wel alsof de moai 
plotseling zijn stilgevallen en werden versteend 

door de tijd. Het grootste beeld meet een lengte 
van ongeveer 20 meter en ligt onafgemaakt in zijn 
eeuwige rustplaats.

De laatste avond heeft Matoa een voorstelling in 
petto. Even ben ik bang dat we een folkloristische 
dansshow te zien krijgen, maar als het getrommel 
start, raast er een tornado van dansers over het 
podium. Een explosie aan dansbewegingen volgt. Een 
tiental danseressen en vijf buitensporig gespierde 
mannen met ontbloot bovenlijf razen voor mijn ogen. 
Plotsklaps is het voor mij geen raadsel meer hoe 
de zware, tot wel 8o ton wegende beelden op hun 
plaats kwamen. Deze mannen tilden ze simpelweg 
op en zetten ze moeiteloos op de juiste plek neer…. 
mysterie opgelost. Wat een eiland!

CHILI
HET MYSTERIE VAN PAASEILAND OPGELOST?

door Astrid Brenninkmeijer,  
Marketing coördinator ExperienceTravel

Om zes uur ’s ochtends schalt Lady Gaga door de speaker. Het is aardedonker buiten en in een 
soort trance volg ik het licht van de koplampen op de weg voor ons. Zag ik daar een wild paard 
wegspringen? Matoa zit achter het stuur en slingert de wagen behendig over het eiland. Matoa 
is geboren en getogen op Paaseiland, net als zijn voorouders. Bij de ontvangst op de luchthaven 
zag hij er bijzonder vrolijk en kleurrijk uit. Zijn haren wild wapperend in de wind en vol enthou-
siasme om zijn eiland te laten zien.

27.
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AMERIKA
HIKEN IN DE GRAND CANYON

Na een weekend in Las Vegas te hebben doorgebracht 
was het tijd om naar de Grand Canyon te gaan. 
Tijdens dit bliksembezoek van maar twee nachten en 
dus één volle dag hadden we bedacht in de Grand 
Canyon te hiken. Dat werd echter afgeraden in deze 
tijd van het jaar. Het kwik komt in de zomer namelijk 
regelmatig boven de 40 graden celsius. Na een 
avondmaal besloten we informatie in te winnen bij 
een ranger. Ook de ranger raadde dit sterk af, wat ons 
erg aan het twijfelen bracht. Hij begon over het aantal 
mensen dat per jaar met een helikopter moet worden 
gered, de aanwezigheid van giftige slangen en andere 
gevaren zoals het grote hoogteverschil, waar iedereen 
anders op reageert. Uiteindelijk waren we eigenwijs 
en besloten het toch te doen. Onze voorbereiding 
was goed, we gingen met 8,5 liter sportdrank per 
persoon, broodjes, mueslirepen, een handdoek om nat 
te maken en een pet tegen de felle zon op pad. Ook 
de ranger wist van ons vertrek en gaf ons tips. We 
hadden duidelijke doelen om te zorgen dat we op tijd 
bij een rustplaats waren. Zo bleven we op het heetst 
van de dag uit de zon.
De wekker ging af rond een uur of vier. Tijd om 
te gaan. Met een rugzak van ongeveer 12 kilo per 
persoon namen we de eerste bus naar de canyon. 
We bleken niet de enigen die zo vroeg wilden gaan 
hiken. We vertrokken in het donker gewapend met 
flitser van de telefoon en verschillende zaklampen. 
Ondanks het fanatieke hiken merkte je niets van 
vermoeidheid zodra de zon opkwam. De canyon 
werd langzaam verlicht en voor het eerst hadden we 
een prachtig uitzicht. De zaklampen konden uit. We 
stopten regelmatig om even een foto te schieten en 
te genieten van het steeds veranderende uitzicht.

Na drie tot vier uur lopen, zagen we een trimmer die 
al beneden was geweest en weer op weg was terug 
naar boven. Het gesprek ging ongeveer als volgt:
“Hi, guys how are you?”

“Hi, fine, thank you. What about you?”
“Having fun”
En weg was hij. De opgewekte manier waarop deze 
man “Having fun” zei wekte enige irritatie, omdat wij 
ons realiseerden dat we al moe begonnen te worden, 
terwijl deze man vrolijk trimmend aan de terugweg 
begonnen was. Overigens liep deze man dezelfde 
route naar beneden en omhoog, iets wat wij niet 
van plan waren. Wij namen de South Kaibab Trail 
naar beneden en gingen via Bright Angel Trail weer 
omhoog. Een trail met 2087 meter hoogteverschil en 
27 kilometer in afstand. De trail wordt omschreven 
als steil en dit was op enkele plekken zeker het 
geval. Een ander opvallend moment was toen er 
verschillende ezels omhoog kwamen. Deze ezels 
geven toeristen de kans om de canyon op unieke 
wijze te ontdekken.
Eenmaal beneden was er weinig tijd voor rust, we 
wilden voor het heetst van de dag bij onze rustplaats 
zijn. De laatste anderhalf uur voor de rustplaats ging 
steil omhoog en vermoeidheid begon een rol te 
spelen. Eenmaal daar aangekomen was het plan ons 
vier uur lang te verschuilen voor de zon. Onze 8,5 liter 
waren al op (zo warm was het) en onze watervoorraad 
moest worden bijgevuld. Dit was het enige punt op de 
route waar dat kon. 
Er was een beekje met heerlijk water. Ook lekker 
voor onze voeten. We waren al redelijk uitgerust toen 
een andere groep hikers uit Alabama aankwam. We 
hadden hen eerder op de dag al even kort gesproken. 
Zij waren vertrokken met ongeveer anderhalve liter 
water per persoon. 

Opvallend was het aantal eekhoorns onderweg. 
Ik vind weinig dieren leuker dan eekhoorns, maar 
hier waren ze toch wel heel brutaal. Zo deden ze 
verschillende pogingen tortilla’s te stelen van de 
hikers uit Alabama. Uiteindelijk waren er nog twee 
Nederlanders op de rustplaats en we besloten samen 

door te lopen naar boven. Rond 18:00 uur kwamen 
we boven aan. Over de hele tocht hadden we dus 13 
uur gedaan, waarvan 8 uur stevig doorlopen. Eenmaal 
boven aangekomen konden we met trots terugkijken 
op onze tocht. Op dat moment was ik misschien 
minder in staat om echt te genieten van het prachtige 
uitzicht dat de Grand Canyon biedt, maar de weg 
ernaartoe was er één om niet te vergeten. 

De volgende dag was het plan weer terug te keren 
naar Las Vegas. Laten we zeggen dat lopen niet 
zo soepel ging als de dag ervoor. De benen waren 
behoorlijk vermoeid en in- en uit de auto stappen 
bleek geen pretje. Fysiek waren we gesloopt. De 
fysieke uitdaging was de trigger om het te gaan 
doen, maar wat uiteindelijk nog mooier was is de 
mogelijkheid dit verhaal te kunnen delen. Uiteindelijk 
doe je het samen en maak je memories for a lifetime! 
We hebben het tot op de dag van vandaag nog 
bijna wekelijks over de reis. Gelukkig hebben we 
alle grappige, gekke en unieke, kleine dingetjes 
waar je tijdens zo’n reis van geniet opgeschreven 
en bijgehouden. Nu ik dit verhaal schrijf en alles 
teruglees bedenk ik me dat ik nog minimaal vijftien 
van dit soort reisverhalen zou kunnen schrijven, en 
dat voor één reis.

In dit reisverhaal over Amerika leest u hoe wij besloten om in één dag de Grand Canyon af te 
dalen én weer naar boven te lopen. Volgens de ranger niet verstandig en zelfs gevaarlijk voor 
de niet geoefende loper, maar met een goede voorbereiding zeker niet onmogelijk. Uiteindelijk 
heeft dit een prachtige herinnering opgeleverd waar wij nog vaak aan terugdenken.

door Lars Pouw,  
Online marketeer ExperienceTravel 
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We zijn zojuist geland na een vlucht van elf uur. 
Op het vliegveld ‘ruik’ ik de warmte en de bekende 
Afrikaanse geur. Ik ben weer thuis, ik ben in 
Kaapstad. Ik had nooit gedacht dat deze Afrikaanse 
stad bovenaan mijn lijstje zou staan. Zo hou ik van 
het ambitieuze New York, de relaxte vibe van San 
Francisco, de gemoedelijkheid van Amsterdam en vind 
ik de hectiek en drukte van Hong Kong en  Mexico 
Stad indrukwekkend, maar uiteindelijk gaat niets 
boven Kaapstad.

Een veelgebruikt cliché over deze stad is dat de 
eerste en derde wereld hier samenkomen, maar 
er is nog veel meer. Ik voel me thuis zodra ik voet 
aan grond zet. Waar je je ook bevindt, overal is 
de machtige Tafelberg het middelpunt waar je 
niet omheen kunt. En in een dag kunnen de vier 
jaargetijden voorbij komen. Waar diezelfde Tafelberg 
het ene moment heerlijk in de zon ligt en een uur 
later bedekt is met wolken die als een tafelkleed over 
de berg trekken.

Maar Kaapstad is veel meer. Natuurlijk zijn er de 
vele bezienswaardigheden die je moet bezoeken. 
De botanische tuinen, Kaap de Goede Hoop, de 
Pinguïns bij Simonstown en niet te vergeten het 
Victoria & Alfred Waterfront. Camps Bay mag hierbij 
niet ontbreken, het is de plek waar de jetset van 
Zuid-Afrika zijn vakantie doorbrengt aan het strand. 
En last but not least Robben Island. Kaapstad is 
ook de perfecte uitvalsbasis voor de gebieden 

in de omgeving. De wijnlanden liggen op een 
steenworp afstand en binnen twee uur kun je in het 
walvisseizoen (mei-oktober) de walvissen vanaf de 
kade spotten.

Plots roept er een portier op de luchthaven “Taxi 
sir!”. Ik schrik op en geef aan dat ik al transport 
heb geregeld. De weg van het vliegveld naar het 
One&Only hotel kan ik dromen. De weg is door de 
late aankomst rustig en ik verheug me op alle mooie 
dingen waarvan ik de komende dagen mag gaan 
genieten. Duiken met witte haaien staat nog op mijn 
lijstje, maar morgen eerst maar eens naar het Victoria 

& Alfred Waterfront. Lekker relaxen en ‘s avonds de 
lekkerste sushi ter wereld eten bij Nobu!
Uitkijkend naar de heerlijke momenten ben ik blij dat 
er weer ben. Ik voel me tevens bevoorrecht dat ik hier 
toch minimaal een keer per jaar mag komen. Toch valt 
er steeds weer genoeg te ontdekken, zoals nieuwe 
plekjes om heerlijk te eten. Kaapstad, ik voel me er 
thuis, ik ben er thuis. Een stad die op een prettige 
manier in ontwikkeling is en iedere keer verrast. Een 
stad je minstens één keer in je leven hebt moeten 
ervaren. Wie weet ga ik mijn ouders wel achterna en 
wordt dit mijn nieuwe thuis!

ZUID-AFRIKA
MIJN KAAPSTAD

door Harco van Uden, 
CEO ExperienceTravel 

Kaapstad, de stad waar mijn ouders een aantal jaar dichtbij woonden. Mede hierdoor reisde ik 
regelmatig af naar de stad waar ik me inmiddels thuis voel.

29.
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Na een tijdje tikt Andres me aan en zegt “hier moeten 
we eruit om over te stappen”. De metro stroomt 
leeg en Andres loopt met grote stappen het perron 
over richting de trap. Het lukt me nog maar net om 
hem bij te houden en ik ben dan ook blij als we in 
de volgende metro zitten. We stappen uit bij het 
eindstation van de lijn waar ik een kabelbaan zie. 
Andres vertelt me dat deze kabelbaan uitzicht geeft 
over de sloppenwijken. Ik kijk hem vragend aan. Het 
eerste wat in me opkomt is dat dit veel weg heeft 
van een foute, toeristische attractie. Ik weet niet 
goed of ik er wel in wil stappen. Gek genoeg zie ik 
niemand in de rij staan die iets weg heeft van een 
toerist. Andres ziet mijn aarzeling en trekt me mee 
de cabine in. Tijdens de rit vertelt hij mij dat deze 
kabelbaan een gratis vervoersmiddel is, speciaal 
gemaakt voor de mensen die in de sloppenwijken 
wonen. Met deze kabelbaan kunnen de inwoners van 
de sloppenwijk gemakkelijk de stad bereiken. Zoals in 
veel Zuid-Amerikaanse steden worden sloppenwijken 

tegen berghellingen gebouwd, omdat deze grond 
onaantrekkelijk is voor een stad om te gebruiken. De 
inwoners van deze sloppenwijk doen er zo’n drie uur 
over om te voet de stad te bereiken en nog langer 
om (bergop) weer terug naar huis te gaan. Ik kijk 
naar beneden en zie een wirwar van smalle straatjes 
waar geen enkele auto of bus kan rijden. “Als ik het 
goed zie, lijkt de wandeling door de wijk meer weg te 
hebben van een intensieve trail” zeg ik tegen Andres. 
Hij knikt: “Dat is precies waarom de regering van 
de stad besloten heeft deze constructie te maken”. 
Andres vertelt me dat de stad de laatste jaren erg in 
ontwikkeling is en er diverse projecten zijn opgestart 
om de leefomgeving voor de arme inwoners van 
de stad te verbeteren. Zo wordt er een hele nieuwe 
wijk gebouwd waar inwoners van de sloppenwijken 
naartoe kunnen verhuizen. Andres wijst naar een plek 
achter een heuvel. Bij het eindstation stappen we uit 
en worden we getrakteerd op een geweldig uitzicht 
over de stad. “Kijk!”, zegt Andres en hij wijst naar een 

plek helemaal aan de andere kant van de stad, “Daar 
gaan wij zo naartoe”.

Na diverse taxiritten door de stad komen we aan 
in Comuna 13, waar ik ineens voor een roltrap sta. 
Een zeer aparte ervaring om diverse roltrappen 
te zien in een sloppenwijk. Ook hier gaan we naar 
boven en wandelen we door de wijk. Door de muren 
van de huizen die zijn beschilderd met kleurrijke 
schilderingen heeft het iets weg van een gezellig 
Zuid-Amerikaans dorpje. Het is een levendige boel op 
straat met spelende kinderen en uit diverse huizen 
klinken de vrolijke klanken van salsa muziek.  Andres 
vraagt me: “Heb je zin in een ijsje?”. “Ja, dat lijkt me 
heerlijk!”,  antwoord ik. Hij trekt me mee een huis in. 
Een vrolijke mevrouw verwelkomt me met een brede 
glimlach en stopt een ijsje in mijn hand. “Het is een 
mango ijsje met limoen en zout, een van de lokale 
specialiteiten”, legt Andres uit. Genietend van het ijsje 
wandelen we verder omhoog en gaan even zitten 
op een bankje. Ons gesprek komt al snel op Pablo 
Escobar, de drugsbaron die Medellín meer dan twintig 
jaar geleden tot één van de gevaarlijkste steden ter 
wereld heeft gemaakt. Een onvermijdelijk onderwerp. 
Andres is zelf pas 26 jaar en heeft deze periode dus 
niet bewust meegemaakt, maar zijn ouders hebben 
hem er veel over verteld. Comuna 13 was toen de 
gevaarlijkste zone van de stad. De wijk leidt direct 
naar de belangrijkste snelweg waardoor transport 
van drugs gemakkelijk was. In de jaren ‘80 en ‘90 
werd de wijk beheerst door groepen die loyaal waren 
aan Pablo Escobar. Zo gaf hij kinderen in de wijk geld 
om politieagenten neer te schieten. Zoals wij hier nu 
rondlopen was in die tijd ondenkbaar. Ik kijk even om 
me heen en kan me nauwelijks voorstellen dat het 
hier zo gevaarlijk was. Naast mij staat een groepje 
vrouwen gezellig met elkaar te kletsen, verderop 
zie ik jongetjes op straat voetballen en de vrouw 
van het ijsje glimlacht naar me terwijl ze de was 

COLOMBIA
WEDEROPSTANDING VAN MEDELLÍN

Het is vandaag een autovrije zondag, wat in Medellín betekent dat je alleen gebruik kunt maken van taxi’s of openbaar 
vervoer. Andres, mijn gids, haalt me op bij mijn hotel en niet veel later sta ik in in een volgepropte metro tussen de 
locals. Het voelt, net zoals je in Londen of New York met de metro reist, alsof ik een inwoner ben. Het valt me op dat 
niemand het vreemd lijkt te vinden dat er een ‘gringo’ (buitenlander) de metro instapt. Ik denk terug aan vorig jaar toen 
ik in Ecuador gebruik maakte van de Ecovia, een elektrische bus. Daar ontstond al snel een kleine cirkel om me heen 
van starende mensen. Hier in Medellín wordt er geen enkele aandacht aan me geschonken. Het geeft me een veilig 
gevoel.
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ophangt. Andres vertelt me dat sinds de dood van 
Pablo Escobar in 1993 het kartel uit elkaar is gevallen 
en Medellín een bijzondere transformatie heeft 
doorgemaakt. 

De stad, die bekend stond als cocaïnehoofdstad van 
de wereld, is nu een van de veiligste steden van Zuid-
Amerika. Terwijl we weer terugwandelen wijst Andres 
me op een tour die meer informatie geeft over hoe 
het was in de tijd van Pablo Escobar. Je gaat daarbij 
onder andere naar zijn voormalige woning ‘Hacienda 
Napoles’. Dit is de woning waar Pablo een dierentuin 
had met  giraffen, olifanten, leeuwen en nijlpaarden. 
Ook zijn gevangenis ‘La Cathedral’ is te bezoeken. 
We nemen een taxi terug naar het hotel en 
passeren Plaza Botero, een beeldenpark met 
dikke, kenmerkende beelden van de befaamde 
kunstenaar Fernando Botero. In Bogotá had ik al 
even kennisgemaakt met zijn bijzondere kunst 
en vernomen dat de kunstenaar is geboren en 
getogen in Medellín. Hij heeft een geheel eigen 
kunststijl bedacht ‘Boterismo’ genaamd. Ik kijk naar 
de beelden van mensen en dieren, weergegeven in 
een bizar geproportioneerde staat, wat het geheel 

tot een humoristische tentoonstelling maakt. Als we 
aankomen bij mijn hotel in het moderne centrum zegt 
Andres: “Morgen gaan we de omgeving van Medellín 
verkennen bij Piedra del Peñol. Dit is een 200 meter 
hoge rots. Als je bovenop de top staat, kun je zien 
hoe mooi de omgeving van Medellín is”. Hij wil me 
nog meer vertellen, maar de taxichauffeur begint 
ongeduldig te mompelen. “Morgen meer”, zegt Andres 
en stapt de taxi in.  De volgende ochtend vertrekken 
we naar de regio Guatapé. We laten de drukke stad 
achter ons en komen aan in een omgeving met 
heuvels en meren. In de verte zie ik een hoge rots 
tevoorschijn komen, de Piedra del Peñol. Wanneer 
ik even later voor de rots sta, volgen mijn ogen een 
lange trap die via een kloof in de berg zigzaggend 
omhoog gaat. Het heeft iets weg van een gigantische 
hechting die de kloof bij elkaar houdt. We besluiten 
de rots op te gaan en na 740 treden staan we aan 
de top. Andres heeft gelijk, we kijken uit over een 
een prachtig waterlandschap met schiereilandjes. 
Na de lunch gaan we naar het dorpje Guatapé. Zoals 
vele plaatsjes in Colombia is ook dit een pareltje. We 
wandelen door een prachtig straatje met kleurrijk 
versierde huizen met tekeningen van dieren en 

bloemen. Het lijkt wel een kunstwerkje. Al giechelend 
rent een groepje kinderen in hun schooluniform 
voorbij. Ook al weten toeristen dit dorpje wel te 
vinden, in de weekenden trekken vooral de inwoners 
van Medellín hiernaartoe. Na een vrolijke tocht door 
de straatjes is het tijd om terug te gaan. Andres zet 
me af bij het vliegveld en we nemen afscheid. Terwijl 
ik op mijn vlucht wacht, denk ik nog even terug aan 
de afgelopen dagen. Medellín heeft een bijzondere 
indruk op mij gemaakt. Een stad met een heftig, 
pijnlijk verleden, werkt nu heel hard aan herstel. De 
kennismaking met deze transformatie maakt me 
nieuwsgierig naar de toekomst. Ik ben zeker van 
plan om nog een keer terug te keren, al is het maar 
om te zien hoe deze verandering zich verder zal 
ontwikkelen. 
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In het winterse zonnetje nemen we het ervan: de 
eerste dagen vullen we met ontspannen slenteren 
door de straten van Kaapstad. Straatmuzikanten 
zorgen voor een vrolijke noot in het beroemde 
Victoria en Albert Waterfront aan het water, waar de 
boot naar Robbeneiland vertrekt. Even was het de 
vraag of we zouden oversteken naar dit eilandje voor 
de kust van Kaapstad, beroemd en berucht als plek 
waar ooit lepralijders en criminelen en later politiek 
gevangenen werden opgesloten (met als meest 
bekende ‘bewoner’ natuurlijk de latere president 
Nelson Mandela). Maar waarom ook niet? De kinderen 
voelen feilloos aan dat de ex-gevangene die ons 
rondleidt en vertelt over zijn 18 jaar durende verblijf 
op het eiland, slachtoffer was van een wreed politiek 
systeem. En ze weten nu ook wie Nelson Mandela was.
De geschiedenis van Zuid-Afrika zou waarschijnlijk 
heel anders zijn gelopen wanneer Jan van Riebeeck 
in 1652 geen verversingsstation voor de VOC zou 

hebben ingericht in de Tafelbaai. Stijn heeft op 
school geleerd over de VOC en vindt het leuk om te 
zoeken naar tastbare sporen die de Hollanders hier 
sinds 1650 hebben achtergelaten. We kijken uit naar 
naamborden van straten die Nederlandse namen 
dragen, zoals Dorpsstraat en Buitenkant. Natuurlijk 
bezoeken we het oudste gebouw van Kaapstad, waar 
het allemaal begon: fort de Goede Hoop. En we 
wandelen we door de oude ‘Compagnietuin’ waar door 
de VOC een moestuin werd ingericht om schepen 
van en naar Azië van vers voedsel te voorzien. Van 
de oorspronkelijke tuinen is weinig over, maar het is 
een prachtig park waar de duiven niet schromen om 
bovenop je hoofd te komen zitten, tot grote hilariteit 
van de kinderen.
Vanuit Kaapstad leidt de zuidelijke kustweg langs 
de chique kustplaatsjes Clifton en Camps Bay met 
hun door palmen omzoomde stranden. Na Houtbaai 
rijden we door een woest gebied met brede stranden 
die nu - in de winter - verlaten zijn, maar ’s zomers 
een walhalla vormen voor surfers uit de hele wereld.  
Kaap de Goede Hoop is natuurlijk een absolute 
must om te bezoeken. Na de lange autorit rennen de 
kinderen langs het pad omhoog, op naar de (bijna) 
meest zuidelijke punt van Afrika met een weergaloos 
uitzicht over de oceaan.
Afrika is niet compleet zonder het zien van wilde 
dieren, vinden de kinderen.  Vanuit Port Elizabeth 
(uurtje vliegen van Kaapstad) is het nog anderhalf 
uur rijden naar Kariega, een privéreservaat mét de 
‘big five’ maar zónder malaria (wel zo prettig als je 
met kinderen reist). Het is een afwisselend landschap 
niet ver van de kust; vanaf de toppen van de heuvels 
zie je zelfs de oceaan in de verte zelfs liggen. 
Open grasvlakten en glooiende valleien worden 
doorsneden door riviertjes. Slechts luttele uren na 
aankomst neemt Cleo, onze Xhosa-gids, ons vlak 
voor zonsondergang mee op avontuur in zijn open 
landrover. De kinderen vinden het reuze spannend: 

“Moet de auto niet dicht? Wat gebeurt er als er 
leeuwen komen? Of giraffes, neushoorns, olifanten. 
Springen de dieren dan niet in de auto?” Cleo legt uit 
dat als de kinderen netjes blijven zitten, de dieren 
zich niets zullen aantrekken van de wagen omdat ze 
het zien als een compacte ‘klomp’ die zo groot is dat 
ze deze niet zullen aanvallen. 
Verdeeld over een aantal dagen zien we alle dieren 
die op ons wensenlijstje voorkomen:  impala’s, 
koedoes, zebra’s, giraffes, witte neushoorns, olifanten, 
een nijlpaard, wrattenzwijnen en - als kers op de taart 
na twee dagen zoeken in dicht struikgewas - twee 
mannetjesleeuwen. In de avond wordt de safaritrip 
steevast afgesloten met een ‘sundowner’, een moment 
dat de kinderen trouwens liever benutten voor het 
zoeken van botten en het analyseren van allerlei 
uitwerpselen.  
Van Grootbos - onze volgende bestemming - leek 
zelfs niemand in Zuid-Afrika te hebben gehoord. 
En misschien is dat maar goed ook om deze kleine 
parel aan de zuidkust tussen Hermanus en Gansbaai 
(op twee uur rijden van Kaapstad) haar magie te 
laten behouden. Grootbos is een privépark dat het 
niet moet hebben van leeuwen en luipaarden, maar 
juist van haar ingetogen schoonheid. De bloeiende 
vegetatie van het fynbos dat de lodge omringt, het 
magnifieke uitzicht op de oceaan en de contouren 
van de blauwgrijze bergen in de verte. De rietgedekte 
lodge zelf mag er trouwens ook zijn! De ontvangst, 
ook jegens de kinderen, is uitermate gastvrij. Dat 
is opvallend, want in veel andere chique lodges 
zijn kinderen nu eenmaal niet welkom om de 
volwassenen hun rust te gunnen. Hier zijn ze juist 
graag geziene gasten waarvoor veel activiteiten 
worden georganiseerd. Iedere dag gaan Stijn en 
Sterre op pad met Joanita, een opgewekte Zuid-
Afrikaanse biologe die ons met heel andere ogen naar 
de natuur laat kijken. Ze vertelt honderduit en spreekt 
Afrikaans met de kinderen, zodat zij kunnen verstaan 

ZUID-AFRIKA
DE IDEALE GEZINSREIS

Terug naar Zuid-Afrika: wat heb ik me erop verheugd. Ik hoop dat ik, mijn man en onze kinderen 
Stijn (10) en Sterre (8) net zo enthousiast krijg voor dit prachtige land als ik al jaren ben. En zeg 
nou eerlijk: wie wil er niet loslopende leeuwen in het wild zien? De kinderen kunnen niet 
wachten! Wat Zuid-Afrika extra leuk maakt met kinderen is de Afrikaanse taal. Om zo ver van 
huis je ‘eigen’ taal te kunnen spreken, is minstens zo bijzonder.
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door Helen Kuipers, reisjournaliste,  
echtgenote en manager van André Kuipers 

wat ze vertelt en ze ook zelfstandig met haar op pad 
gaan. Het is verbazingwekkend hoe flora en fauna 
naadloos op elkaar zijn ingespeeld. Ze zoeken kikkers 
(Joanita blijkt te zijn afgestudeerd op deze dieren, ze 
weet er alles van) en ze neemt ons mee naar grotten 
aan de kust waar duizenden jaren oude sporen zijn 
gevonden van menselijke bewoning.
Vanuit Grootbos rijden we naar het noorden, naar 
het binnenland van het westelijk kustgebied. Bij 
het zien van de ruige bergketens vragen we ons af 
hoe de boeren zich destijds met hun huifkarren een 
weg wisten te banen door dit barre gebied waar de 
gevaren – gevaarlijke beesten en vijandige bewoners 
– loerden. Naarmate we noordelijker komen, wordt 
het landschap steeds droger en zo rijden we de 
Karoo binnen, een halfwoestijn waar bijna geen 
bomen groeien. We verlaten de geasfalteerde weg 
en draaien een brede zandweg op, die in een rechte 
lijn tientallen kilometers door het landschap klieft. 
Tegemoetkomend verkeer verraadt zich op grote 
afstand door de wolken stof die opwaaien. 
Na 30 kilometer slaan we af, de bergen in richting 
Kagga Kamma waar we de komende dagen verblijven. 
Vanaf dan is het nog eens 30 kilometer rijden door 
de Cederbergen! Zijn we er nu nog niet? We voelen 
ons verder en verder verwijderd van de bewoonde 
wereld… Het landschap met grote, rood-beige 
rotsformaties lijkt welhaast een buitenaardse planeet 
en we kunnen ons gewoon niet voorstellen dat zich 
aan het eind van deze weg een mooie lodge bevindt 
met eten, drinken en nota bene een klein zwembad.
Pas als we heel dichtbij zijn, zien we de vlaggen van 
Kagga Kamma wapperen in de wind. De rietgedekte 
hutten en kamers die tegen rotsen zijn gebouwd, 
vallen als een kameleon weg in het woeste, rotsige 
landschap. Dit is een omgeving waar alleen de 
sterksten het volhouden; dat geldt voor zowel de 
dieren als de mensen. Duizenden jaren hebben hier 
de San gewoond, de ‘bosjesmannen’ die uitsluitend 

van de natuur leefden en slechts gebruikten wat 
ze nodig hadden, in complete harmonie met de 
natuur. Met de dag groeit onze bewondering voor 
deze mensen die hier wisten te overleven met 
bijna niets. Je kunt hier schitterende wandelingen 
maken, een spannende bedoening met klimmen en 
klauteren langs paden, door riviertjes en over rotsen, 
op zoek naar de plekken waar de San en de latere 
Khoikoi rotstekeningen hebben achtergelaten. Naar 
de betekenis kunnen we alleen maar gissen, maar 
artistiek waren ze zeker!

Door de afwezigheid van lichtjes van dorpen 
en steden en de vaak onbewolkte hemel is dit 
een sublieme plak om sterren te kijken en dat 
doen de meeste gasten ook graag. Wanneer de 
hemel onbewolkt is en het niet waait, wordt er 
voor een telescoop gezorgd. Langs de weg van 
de toegangspoort naar de lodge staan modellen 
van planeten; het geeft een goede indruk van de 
afstanden binnen ons zonnestelsel: Venus, Mercurius, 
Mars en Saturnus… Bij het vallen van de avond 
fonkelen de echte planeten aan het firmament. Onze 
melkweg is ook goed zichtbaar als een wolk in de 
oneindige verte.

Na drie dagen het gevoel te hebben gehad op een 
andere planeet te hebben geleefd, reizen we naar 
het beroemde wijngebied ten noordoosten van 
Kaapstad, met bekende plaatsen als Stellenbosch 
en Franschhoek. We logeren in een hele bijzondere, 
eeuwenoude Kaap-Hollandse boerderij - zo’n typisch 
wit gestuukt landhuis met een gekrulde voorgevel: 
Babylonstoren. De website had ons enthousiasme 
al flink aangewakkerd, maar in het echt overtreft de 
boerenstee al onze verwachtingen. We logeren in de 
voormalige graanschuur die zó in een woontijdschrift 
zou passen, maar tegelijkertijd dermate huiselijk 
is dat de kinderen zich er al gauw thuis voelen. 

Rubberlaarzen staan naast de deur klaar, inclusief 
kindermaten, om eens lekker over het landgoed te 
banjeren: eieren rapen, ezels voeren, egels zoeken – 
het mag en kan hier allemaal. Babylonstoren is een 
lust voor het oog en de mond. Wat een goede smaak! 
En dan te bedenken dat dit, behalve een hotel en 
restaurant, nog altijd een echte boerderij is waar fruit 
en druiven worden verbouwd en de eigenaren zelfs 
een ultramoderne wijnmakerij hebben opgezet. 
Maar het meest bijzonder zijn de enorme moestuinen 
die zijn vormgegeven naar de 17de-eeuwse 
Compagnietuinen van Jan van Riebeeck in Kaapstad. 
De abrikozen, pruimen, vijgen- en citrusbomen 
groeien weelderig in dit mediterrane klimaat. Oude 
soorten als kweepeer vinden er een plek, evenals 
honderden andere eetbare groenten en kruiden. ’s 
Avonds belandt al dit lekkers op de borden in het 
restaurant.

’s Morgens krijgen we een uitgebreide rondleiding 
door de tuinen, waarna we besluiten de  
Babylonstoren te beklimmen, een rotsachtige heuvel 
verderop met prachtig uitzicht over de wijngaarden. 
In de middag maken we een kanotochtje op het eigen 
stuwmuur en genieten van een uitgebreide picknick 
met champagne tussen de boomgaarden. Deze 
lusthof doet ons – nu al – opnieuw naar Zuid-Afrika 
verlangen.  
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Een zilveren gloed valt over het dorpje Kotapulu 
in Sulawesi, waar vierhonderd mensen op een 
voetbalveld naar de hemel turen met telescopen en 
verrekijkers, provisorisch beplakt met aluminiumfolie 
om de ogen te beschermen tegen het licht van 
de zon. Van tropisch warm wordt het binnen een 
minuut winters koel. Stilte. Gezichten vol spanning 
en verlangen. Zouden de wolken lang genoeg boven 
de bergen blijven hangen, zoals meteoroloog Jay 
Anderson had voorspeld?
Negen jaar geleden deed Anderson de eerste 
berekeningen en elk jaar had hij zijn voorspelling 
verder aangescherpt, totdat hij hier, vijftien kilometer 
ten zuiden van de hoofdstad Palu, de perfecte locatie 
vond. In de vallei van Kotapulu is de passatwind 
uit het oosten voorspelbaar. ’s Ochtends warmt het 
snel op, daalt de luchtvochtigheid en verdwijnen de 
wolken als vanzelf. Waarom dan toch die wolken? 
‘Grote trends kun je voorspellen, maar lokaal wijkt het 
weer soms sterk af’, zegt Anderson. ‘Dat is niet erg. De 
spanning of het wel goedkomt, of je de totale eclips 
te zien krijgt, voegt iets toe. De dreiging draagt bij aan 
het dramatisch effect.’
Hoe grillig de elementen soms zijn, weet André 
uit ervaring. Tijdens zijn tweede eclipsreis (China, 
2009) zat tussen hem en het heelal een dikke 
witte wolkendeken. Ja, het werd donker. Ja, het werd 
kouder en alle dieren werden stil. Maar het meest 
sublieme moment – het kosmische schouwspel 

vierhonderdduizend kilometer verderop in de ruimte, 
waarbij de maan exact voor de zon schuift en de 
miljoenen kilometers grote corona zichtbaar wordt – 
ging aan zijn gretige blik voorbij.

Voor André is dit de vijfde reis naar de locatie van een 
totale zonsverduistering. Maar net als bij sommige 
andere liefhebberijen in het leven had de eerste 
keer iets speciaals: ‘In 1999 reed ik met vrienden 
naar Frankrijk. Een fles port, muziekje erbij en dan 
totaal ontspannen de eclips ervaren, dat was het 
plan. Maar het liep anders. We moesten jagen op 
een gat tussen de wolken om überhaupt iets van de 
zonsverduistering te kunnen zien. Uiteindelijk zijn we 
in de buurt van Verdun een heuvel op gerend, waar 
we prachtig uitzicht hadden over het dal en waar de 
zon net op tijd door de wolken brak.’
Zeven jaar later reisden André en zijn vlieginstructeur 
Frans Nobels naar een verduistering mét zongarantie: 
in de woestijn van Libië, tegen de grens met Tsjaad. 
Zes jeeps trokken onder militaire begeleiding een 
kilometerslange stofwolk naar het zuiden, ’s nachts 
sliep het gezelschap bedoeïnenstijl in tentjes onder 
de sterrenhemel. Het was een slijtageslag voor zijn 
lichaam, vertelt de nu 86-jarige Nobels, die ook in 
Indonesië is. Van de Libische eclips herinnert hij 
zich vooral de extreme stilte en de onheilspellende 
schaduw die vanuit het zuidwesten steeds dichterbij 
kwam. ‘Toen de zon totaal verduisterd was, zagen we 
sterren en planeten. Recht naar boven was het nacht, 
maar overal om ons heen leek de zon op te komen.’

Totaliteit
Het gevoel dat een totale zonsverduistering losmaakt 
is niet in woorden te vatten. Eén ding is zeker, zeggen 
ervaren eclipsgangers die er soms wel twintig of 
dertig hebben gezien: een totale eclips heeft niets te 
maken met een gedeeltelijke verduistering, zoals die 
van 20 maart 2015 in Nederland. Al bedekt de maan 

99 procent van de zon, dan heb je nog steeds maar 
één procent van de échte ervaring te pakken. Daarom 
reizen mensen de halve wereld over met speciale 
eclipsreizen – op zoek naar ‘totaliteit’.
Deze eclipsreis gaat eerst een paar dagen door 
Bali. Naar de tempels van Ulun Danu Bratan en het 
ambachtsdorpje Ubud, de rijstvelden van Jatiluwih 
en een koffieplantage voor Kopi Loewak, volgens 
liefhebbers de lekkerste koffie ter wereld, omdat 
civetkatten de bessen opeten en weer uitpoepen 
voordat van de bonen koffie wordt gemaakt. De 
zonsverduistering valt dit jaar samen met Nyepi, het 
Balinese nieuwjaar. Hindoeïstische regels schrijven 
voor dat alle openbare voorzieningen dicht zijn op 
Nyepi, dat de bussen niet rijden en iedereen – ook 
toeristen – binnen moet blijven. Daarom gaat de 
reis verder naar het Islamitische en veel minder 
toeristische Sulawesi. ‘Zo kom je op plekken waar 
je niet snel met vakantie zou gaan’, zegt André. ‘Dat 
maakt een eclipsreis al snel een avontuur.’
Sulawesi lijdt aan eclipskoorts. Overal hangen 
posters en spandoeken waarop de overheid gasten 
van harte welkom heet. De lokale VVV ziet in de 
zonsverduistering een gouden kans om het eiland op 
de kaart te zetten, nooit eerder ontving het eiland 
zoveel mensen tegelijk. Honderden politieagenten 
en militairen zijn opgetrommeld om drieduizend 
voornamelijk Amerikaanse toeristen op te vangen 
– de bomaanslagen op Bali van 2002 zijn ze nog 
niet vergeten. Maar als de eerste eclipsgangers op 
het vliegveld van de roltrap komen, vergeten de 
militairen spontaan dat ze de veiligheid moeten 
borgen en kruipen ze in de rol van fans die voor het 
eerst hun grote idool ontmoeten. Handen schudden, 
samen selfies maken, eindeloos veel selfies maken.
Op verzoek van de reisorganisatie hield André aan 
de vooravond van de eclips een lezing voor de 
Nederlanders in het gezelschap. Of eigenlijk een 
college. Over de ontstaansgeschiedenis van de zon, 

ECLIPS
TERUG NAAR DE RUIMTE, OP AARDE

André Kuipers vloog als enige Nederlander twee keer naar de ruimte. Maar zelfs na 204 dagen 
zwevend leven, heeft hij van het heelal nog geen genoeg. Daarom reisde de astronaut met een 
‘eclipsreis’ naar Indonesië. Op zoek naar opnieuw een ‘kosmische ervaring’.
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de fysica van een zonsverduistering en het bijgeloof 
van klassieke beschavingen. De Maya’s dachten 
vroeger dat een slang de zon geleidelijk opat en weer 
uitspuugde. En op Bali geloven sommige dorpelingen 
nog altijd dat een eclips het werk van de duivel is. 
Wanneer de maan helemaal voor de zon staat, maken 
ze met potten, pannen en alles wat maar klettert 
zoveel mogelijk herrie om de kwade geesten te 
verdrijven. Hier op Sulawesi is het stil. Een speciaal 
gebed wordt opgezegd, omdat Ibrahim, de zoon 
van de profeet Mohammed, tijdens de gedeeltelijke 
zonsverduistering van 632 als peuter overleed.

Diamanten ring
Op het voetbalveld van Kotapulu is van de historie 
en lokale gebruiken niets te merken. Het grasveld 
is een enclave, afgezet voor de toeristen en 
hoogwaardigheidsbekleders die op de voet worden 
gevolgd door een cameraploeg van CNN. Als ze in de 
gaten krijgen dat er ook een astronaut is, verzoekt 
de vicepresident van Indonesië, Jusuf Kalla, om 
een praatje. Echte ruimtevaartliefhebbers – grote 
telescopen, T-shirts van NASA – vragen André om een 
foto of handtekening. Maar een hausse aan aandacht, 
zoals in Nederland, of een paar dagen geleden bij de 
tempels van Tanah Lot, blijft uit. Hier zijn het vooral 
zijn dochters – de een rood haar, de ander blond, maar 
beiden lang en met de bekende Kuipers-kuiltjes in de 
wangen – die door de lokale bevolking voortdurend 

worden aangesproken of ze alsjeblieft een selfie 
mogen maken. Robin (24) en Megan (23) zijn na de 
zonsverduistering de grootste attractie, niet hun 
vader.

Alle ogen zijn gericht op het oosten, waar de maan 
de zon nu bijna bedekt. André zet vast een eclipsbril 
op zijn voorhoofd en pakt de verrekijker waarmee hij 
straks protuberansen hoopt te zien, zonnevlammen 
die miljoenen kilometers de ruimte in slingeren. 
‘Het is bijna zover’, legt hij uit aan de mensen in het 
gezelschap die voor het eerst een eclips zien. ‘Kijk, 
daar komt de diamanten ring.’ Aan de hemel staat een 
hoepel van licht met één felle punt, die schittert als – 
inderdaad – de diamant op een verlovingsring.
Als ook het laatste restje zonlicht achter de maan 
verdwijnt en de corona zich in zijn volle omvang laat 
zien, gaan aaaah’s en ooooh’s over het voetbalveld. 
‘Je kunt nu je bril afzetten’, doceert André verder. Door 
zijn verrekijker ziet hij de corona en een grote rode 
zonnevlam. En Venus, Saturnus en zelfs Mercurius; 
de planeet die je normaal gesproken niet met het 
blote oog kunt zien. Twee minuten en 46 seconden 
duurt de totaliteit. Het is aardedonker, koud, doodstil. 
Aan het eind van het natuurtheater, glijden de eerste 
zonnestralen langs bergen door kraters op de maan. 
Een paar seconden later is het licht alweer zo sterk 
dat het elk detail overstraalt.
Na de eerste keer in Frankrijk, het Libische avontuur, 

de wolken in China en de eclips van de Faroër-
eilanden die André vanuit een vliegtuig bekeek, is 
ook deze voledige zonsverduistering in Indonesië 
de reis meer dan waard, vindt André: ‘Het is een heel 
bizarre situatie. Minuten van tevoren al wordt het 
licht anders. Een beetje metaalachtig, alsof er iets 
met je hersenen aan de hand is. Schaduwen worden 
scherper en dan die spanningsopbouw bij de mensen. 
Heb ik mijn bril? Het fototoestel? Is alles klaar? En 
dan ineens een gat in de lucht, die zwarte bol met 
een stralenkrans eromheen. Fenomenaal. We weten 
allemaal dat we onderdeel zijn van een zonnestelsel, 
waarin manen rond planeten draaien en planeten 
rond de zon. Maar alleen bij een zonsverduistering zíé 
je het echt en dat is iets magisch.’



pag. 54  ExperienceTravel Reisverhalen

RUSLAND
DE MODERNE RUS WIL NIET IN DE RIJ STAAN!

Na slechts drie uur vliegen staat onze gids Vladimir 
ons in Moskou met brede lach op te wachten. Ik voel 
me direct thuis omdat hij me in vloeiend Nederlands 
aanspreekt. Vladimir is al meer dan 20 jaar gids in 
Moskou en heeft de Nederlandse taal geleerd tijdens 
zijn opleiding in Rusland. Intussen heeft hij Nederland 
al vele malen bezocht. Enerzijds is hij een echte Rus, 
anderzijds weet hij wat wij als Nederlanders wél en 
niet belangrijk vinden. Een positieve bijkomstigheid 
op de dagen dat hij ons begeleidt.
Dat ik niet de enige ben die Moskou op zijn 
programma heeft staan blijkt wel als we bij het 
Kremlin aankomen. Bij iedere bezienswaardigheid op 
deze culturele vierkante kilometer staat een lange 
wachtrij. Met name de grote groepen Chinezen vallen 
op. Ze staan geduldig te wachten om de schatten 
van de Russische tsaren te bewonderen. Vladimir 
trekt aan mijn arm en loopt brutaal de rij voorbij. 
Zonder blikken of blozen lopen we naar binnen. Als 
ik hem vraag waarom we niet netjes op onze beurt 
wachten kijkt hij me aan. Na een moment valt stilte 
zegt hij: “Wij Russen hebben het grootste gedeelte 
van ons leven in de rij gestaan. Het is nog niet zo lang 
geleden dat wij voor alles wat we deden in lange 
rijen stonden te wachten. Zelfs voor de simpelste 
zaken zoals voedsel, kleding en drinken stonden wij 
úren en soms hele dagen in de rij.” De manier waarop 
hij dit zegt maakt diepe indruk op mij. Aan zijn 
ogen zie ik dat hij oprecht meent dat een deel van 
zijn leven heeft verloren door het communistische 
tijdperk, dat van 1922 tot en met 1991 aan de orde 
was in huidige Rusland. 

Het contrast moet voor deze generatie Russen groot 
zijn nu alles direct voorradig is, mits je het geld hebt. 
Moskou is hét voorbeeld waar de kloof tussen arm 
en rijk immens is. Aan de ene kant heb je de Russen 
die qua levensstandaard nog in het communistische 
tijdperk verkeren en de andere kant leeft de rijke Rus 

in weelde, bijna vergelijkbaar met de oude tsaren 
rond 1700. En dat terwijl ze dertig jaar geleden nog in 
de rij stonden voor een brood. Nu staan de toeristen 
in de rij om de oude rijkdommen te bezichtigen die 
tentoongesteld staan in o.a. Kremlin of ze staan in 
rij bij de kassa’s van de shoppingmalls waar duurste 
merken ter wereld worden aangeboden. Dit contrast 
beschrijft Moskou het beste. De imposante, historische 
rijkdommen staan tentoongesteld in de goed bewaard 
gebleven statige gebouwen van het Kremlin, het 
Bolsjoj theater en de vele kerken, terwijl de nouveau 
riche zich etaleert in de luxe hotels en winkelcentra 
waar alle luxe wereldmerken als Prada, Louis Vuitton 
en Gucci vertegenwoordigd zijn.
Als toerist val je dan ook van de ene verbazing in 
de andere. Maar niet alleen de gebouwen, oude 
kunstschatten en nieuwe rijkdom maken een 
stedentrip naar Rusland bijzonder, ook de rijke 
historie van Rusland en hun dominante aandeel in 
de wereldgeschiedenis is interessant. Dit wordt nog 
duidelijker als ik, na een zeer comfortabele treinreis 
van ongeveer vier uur, aankom in Sint-Petersburg. Hier 
kan een bezoek aan het Staatsmuseum de Hermitage 
natuurlijk niet ontbreken. Meer dan 1000 kamers 
presenteren de op vier na grootste kunstcollectie 
ter wereld. Slechts twee personen hebben hier een 
persoonlijk aandeel in gehad. Eerst Tsaar Peter de 
Grote en vervolgens zijn latere opvolgster Catharina 
de Grote die er, naast het veroveren van de wereld, 
een hobby van maakte om alle kunstschatten in 
Rusland onder te brengen. Alleen al de paleizen en 
kastelen zijn een bezoek waard. Was de Hermitage 
vroeger het winterpaleis van Catharina, in de 
zomer woonde zij in het Zomerpaleis Peterhof, 
oftewel ‘Peters tuin’. Peter de Grote had voor de 
aanleg inspiratie opgedaan tijdens zijn reizen door 
Europa. Na zijn verblijf in Amsterdam besloot hij 
om de kanalen en Nederlandse architectuur te 
kopiëren simpelweg omdat hem dat aansprak. In het 

paleizencomplex zijn dan ook Nederlandse invloeden 
te zien. Het werd bijvoorbeeld omringd met water 
waardoor Peterhof per zeilboot bereikt kon worden 
en ook de bomen zijn afkomstig uit Nederland.
Dat de geschiedenis zich blijft herhalen zal niemand 
verwonderen. De moderne versie van Peter de Grote 
heet Vladimir Poetin en de rijken zijn net als in de 
jaren 1700 opulent rijk. Echter, terwijl in die tijd je 
afkomst bepalend was, zo is er nu sprake van een 
soort democratie waarin je wordt gekozen. Toevallig 
gingen op de dag dat ik in Sint-Petersburg was de 
stembureaus open voor de nieuwe verkiezingen. 
In tegentelling tot in Amerika leeft dit onderwerp 
amper in Rusland. De winnaar staat vast en er is 
amper oppositie. Toen ik langs een stembureau kwam, 
moest ik weer even aan onze gids Vladimir in Moskou 
denken. Ondanks dat het stembureau open was stond 
er niemand in de rij. Ik had Vadimir graag de vraag 
gesteld of dit nu ligt aan het feit dat stemmen toch 
geen zin heeft of dat het komt doordat Russen na de 
jaren 80 geen zin meer hebben om in een rij te gaan 
staan. Eerlijk gezegd heb ik wel een vermoeden wat 
het antwoord zal zijn. 

Bij een stedentrip denk je niet als allereerste aan de steden Moskou en Sint-Petersburg. Toch 
stonden deze twee Russische steden afgelopen weekend op mijn programma om te mogen 
ontdekken.

door Harco van Uden, 
CEO ExperienceTravel 
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Eergisteren ben ik aangekomen in Sydney en daarna 
doorgevlogen naar het Great Barrier Reef, waar we 
vanochtend per boot eropuit zijn getrokken. Ondanks 
de lange vlucht heb ik geen tijd voor een jetlag. Een 
vol programma met bijzondere activiteiten liggen 
hier aan ten grondslag. Zo stond ik gisteren nog 
in de haven bij de opera en vandaag lig ik alweer 
enkele uren te genieten van het wereldberoemde 
zeeleven van het rif. Overigens zou ik als reiziger iets 
meer tijd nemen om te acclimatiseren, maar gezien 
de korte tijd die ik heb - 1 week - ga ik vol voor alle 

mogelijkheden die deze trip me biedt. Mijn jetlag 
vergeet ik simpelweg.
Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik dit zo 
leuk zou vinden. Helaas zal ik vanwege mijn oren 
nooit echt diep kunnen duiken en des te meer ben 
ik verrast dat ik tijdens het snorkelen zulke mooie 
dingen zie. Overal waar ik kijk zie ik het mooiste 
koraal en een zeer actief zeeleven. Nooit geweten dat 
er zoveel kleuren vissen waren en dan heb ik het nog 
niet eens over de vormen en maten.
Het lijkt als of ik alleen op de wereld ben. Eigenlijk 

hoef ik niet eens te zwemmen; door stil te drijven 
geniet ik van een schouwspel dat zelfs het beste 
aquarium niet kan imiteren. De combinatie met de 
stilte en de rust die ik ervaar als ik links en rechts 
de vele vissen zie wegschieten, eten, spelen en 
zwemmen is ongekend. De tijd lijkt onderwater stil te 
staan en ik val van verbazing in verbazing. Ook hier is 
weer herkenbaar hoe goed Disney zijn research heeft 
gedaan bij het maken van de film Finding Nemo. De 
kleuren, bewegingen en soorten vissen herken ik als 
amateursnorkelaar direct.
Opeens voel ik iemand naast me: het is onze gids 
die vraagt of ik boven wil komen. Ik zwem omhoog 
en realiseer me dat mijn groepsgenoten al aan 
boord zijn. Het is lunchtijd en op de barbecue liggen 
heerlijke garnalen en andere lekkernijen. Ineens 
voel ik dat ik eigenlijk best trek heb. We hebben dan 
ook al 3 uur in het water gelegen. Hoewel de zee, de 
zon, het zwemmen (en de jetlag) je hongerig maken, 
was al mijn gevoel voor dit soort zaken onder water 
verdwenen.
Na de lunch kunnen we kiezen om het water weer 
in te gaan of te relaxen op de boot. Slechts enkelen 
haken af en het grootste deel van de groep gaat, net 
als ik, direct terug het water in om te genieten van 
een van de mooiste plekjes onder de zeespiegel. Aan 
het einde van de dag voel ik me moe maar voldaan 
en tegelijkertijd herboren. Ik realiseer me dat ik maar 
amper kan uitleggen hoe mooi dit is geweest en hoe 
toegankelijk dit gebied is. Je hoeft geen duiker te zijn 
om te genieten van deze prachtige natuur.

AUSTRALIË
HET GREAT BARRIER REEF

door Harco van Uden, 
CEO ExperienceTravel 

Wat een rust, voor mijn gevoel lig ik al uren op mijn buik in het heerlijke warme water van het 
Great Barrier Reef. Het is voor de tweede keer dat ik ervaar wat ultieme stilte is.
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AMERIKA & 
CUBA IN HET SPOOR VAN HEMINGWAY

Lang geleden las ik voor mijn middelbare school 
het boekje The Old Man and The Sea. Een prachtig 
verhaal over de strijd van een oude visser met een 
grote vis, maar ook over het leven in een Cubaans 
vissersdorp Cojimar, vlakbij Havana. Hemingway had 
hier zelf zijn boot de Pilar liggen en ging regelmatig 
met de vissers de zee op, en uiteraard daarna drinken 
in de plaatselijke kroeg. Sindsdien ben ik gegrepen 
door de verhalen van deze schrijver, en zijn spoor 
volgen op reis is één groot avontuur.

Key West, een stadje in de Verenigde Staten in 
Caribische sferen, lijkt Hemingway vergeten te zijn. De 
schrijver woonde er in de jaren dertig van de vorige 
eeuw. Toch gaven zijn huis en zijn stamkroeg, Sloppy 
Joe’s, me een goed gevoel over hoe zijn leven destijds 
moet zijn geweest. Het hoogtepunt is een rondleiding 
door een zeer enthousiaste gids die met passie 
vertelde over de schrijver, het huis, Key West uit die 
tijd, en die voortdurend de drieënvijftig ronddwalende 
katten te eten gaf.

Hoe anders dan Key West is Havana. In Havana 
beleef je nog de sfeer uit de tijd van Hemingway. 
De schrijver voer in die jaren dertig met zijn boot 
veelvuldig tussen Key West en deze stad. Hij viste 
er, en schreef er veel verhalen over. We dwaalden er 
heerlijk door de straten, genoten van livemuziek en 
bewonderden de oude Amerikaanse auto’s. Cuba heeft 
echte Zuid-Amerikaanse vibes. Op een van de dagen 
stonden het bekijken van Hemingway’s kamer in het 
hotel Ambos Mundos, een ochtend mojito drinken 
in La Bodeguita del Medio en een middag daiquiri 
proeven in La Floridita op het programma. Eigenlijk 
een dag zoals die er bij Hemingway ook uitzag.
Een van de indrukwekkendste dingen is het huis dat 
Hemingway bewoonde, net buiten Havana. Hij heeft er 
ruim twintig jaar geleefd, om het in 1959 te verlaten. 
Wanneer we rond het huis lopen is het bijna alsof hij 
er gisteren nog woonde. Zelfs zijn oude boot, de Pilar, 
ligt er nog. Het huis is goed onderhouden en bevat 
erg veel spullen, waaronder een paar duizend boeken 

en originele schilderijen die hij kreeg van schilders 
als Picasso. Heel leuk om het tabelletje op de muur 
in de badkamer te zien waar hij iedere ochtend zijn 
lengte en gewicht noteerde.

In een noordelijker deel van de Verenigde Staten 
kwamen we op een ander Hemingway spoor. Vanuit 
Chicago stapte ik op de metro naar Oak Park. Nu 
een buitenwijk, maar in de tijd van de geboorte van 
Hemingway nog een groene voorstad. In de metro 
werd ik aangesproken door een man die zag dat 
ik een foldertje van het plaatselijke Hemingway 
museum vast had. ‘Hey bro, who is that, Hemingway?’ 
Ik vertelde hem over de beroemde schrijver. ‘Whaw, 
you know all that? I don’t even know that, and I live 
in Oak Park!’ Vervolgens slofte hij een andere kant op, 
maar even later kwam hij toch terug. ‘But that actrice 
Hemingway, is she that guy’s family?’ Grappig dat hij 
dat dan weer wel wist. Toen ik hem dat bevestigde, 
liep hij zichtbaar tevreden weg.
Hemingway heeft vele jaren gejaagd, geschreven 
en vrienden gemaakt in Ketchum, Sun Valley (Idaho 
USA). In 1959 heeft hij er uiteindelijk een huis 
gekocht, waarin hij twee jaar later zou sterven. Naar 
deze bestemming keek ik het meeste uit. Net als 

Hemingway iets minder dan tachtig jaar geleden, 
hadden ook wij een kamer in het Sun Valley Resort. 
Hij schreef er het einde van zijn roman For Whom The 
Bell Tolls. Nadat het boek een groot succes werd, bleef 
Hemingway hier terugkomen. En wanneer je naar de 
omgeving kijkt begrijp ik dit heel goed. De Executive 
Concierge hoorde van onze Hemingway reis en vond 
dit zo leuk, dat ze ons zelf rondleidde in de suite. Ze 
regelde zelfs dat we het huis van Hemingway, dat op 
een privéterrein ligt, konden bezoeken. Verder wees 
ze ons op een herdenkingspunt vlakbij het resort, dat 
ons zelf nog niet was opgevallen. Bij het borstbeeld 
vonden we een mooi uitkijkpunt waar we rustig 
de omgeving in ons op konden nemen. Even een 
moment waarop we om ons heen konden kijken en 
beseften dat Hemingway hier in de vorige eeuw heeft 
rondgelopen.
Het bezoek aan dit memorial en ook zijn huis, 
de begraafplaats met zijn graf en de plaatselijke 
bibliotheek met een uitgebreide Hemingway collectie 
waren indrukwekkend en gaven me echt het gevoel 
heel dicht te zijn gekomen bij het doel van onze reis: 
ervaren hoe hij leefde, woonde, met zijn vrienden 
omging en inspiratie opdeed die hij omzette in 
boeken en verhalen.

Al vele jaren ben ik geïnteresseerd in het leven en werk van Ernest Hemingway (1899-1961), de 
bekende Amerikaanse schrijver. Een tijdje geleden heb ik zijn Parijse jaren uitgebreid ervaren, 
en nu werd het tijd om zijn omzwervingen door Key West (USA), Havana en Ketchum (Sun Valley, 
USA) te beleven. Om me onder te dompelen in de omgeving waar Hemingway leefde, zijn inspi-
ratie vandaan haalde, en zijn mooie verhalen opschreef..

door Kees Luijben, 
ExperienceTravel reiziger 
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We voelen het rammelen aan alle kanten. ‘Gaat 
dit wel goed?’, vroegen we ons nog af voordat we 
het vliegtuigje instapten. Vlak naast me zie ik een 
hendeltje, en ik hoefde mijn hand maar uit te steken 
om de deur open te trekken. Samen met mijn ouders 
zit ik in een klein vliegtuigje van Chitina naar 
Kennicott. Omdat het afgelegen ligt en de weg er 
onbegaanbaar is, is het niet anders te bereiken dan 
per vliegtuig. In het vliegtuigje is plek voor zes man, 
maar we hebben het voertuig voor ons alleen. We 
vliegen hoog genoeg om boven de bergtoppen uit 
te komen, maar laag genoeg om het natuurspektakel 
onder ons goed te kunnen zien. Door de kleine 
raampjes hebben we uitzicht op het uitgestrekte, 
onaangetaste natuurgebied van Alaska. Via onze 
koptelefoons vertelt de piloot ons alles over de 
natuur en de geschiedenis. Als de zee van bomen 
beneden ons zich even opensplijt, openbaart zich een 
helderblauw meer. Aan de rand spotten we een eland 
die zichzelf staat te wassen. Eigenlijk iedere blokhut 
die we in de wildernis zien staan heeft een vliegtuigje 
op het terrein. Dat moet ook wel, want hoe kunnen 
de mensen anders bij de bewoonde wereld komen? 
De piloot vertelt ons dat ze zelfs boodschappen doen 
met zo’n ding. Alle vliegtuigjes stammen bovendien 
uit de jaren ’50 en ’60; die voertuigen zijn zó goed, 
dat ze nooit een ander model hebben hoeven 
aanschaffen. Met deze vliegtocht krijg ik pas echt het 
gevoel de grootte van Alaska te ervaren. Het was alsof 
ik een natuurdocumentaire live meemaakte.oden die 
ik nooit meer zal vergeten.
Vanuit de lucht is Alaska prachtig, maar ook vanaf het 
water hebben we de mooiste natuurwonderen gezien. 
Bij Valdez maakten we de Columbia Glacier Cruise. We 
voeren tussen de zeehonden op de (ijs)rotsen en ook 
walvissen en zeeotters passeerden de revue. De gids 
wist precies welke walvis welke was, hij herkende 

ze aan de staart. We naderden een gletsjer, en hoe 
dichterbij we kwamen, hoe meer ijsschotsen er in het 
water lagen. Op een gegeven moment konden we 
niet meer verder. We keken naar de enorme muur van 
ijs. Terwijl we foto’s maakten zei de gids dat we goed 
moesten opletten, want er stond iets te gebeuren. 
We hoorden het ijs piepen en kraken. Eerst komt de 
voorkant van de gletsjer een stukje omhoog, wat gek 
was om te zien, waarna de hele voorkant in één keer 
naar beneden stort. Het was een gigantisch kabaal; 
we hoorden alles plonzen, kraken en scheuren. Wat 
een natuurgeweld! Door de golven deinde de boot 
snel op en neer. Zelfs de kapitein was verbaasd; dit 
was voor het eerst in dertig jaar dat hij zoiets zag!
Na dit spektakel moesten we natuurlijk ook een 
keer een (andere) gletsjer te voet trotseren. Het was 
heerlijk weer, zo’n 25 tot 30 graden en zonnig. Spikes 
onder de schoenen en eropuit! Ik moest goed kijken 
waar ik liep, want het ijs op de uitgestrekte vlakte 
was ongelijk. In de omgeving wonen in de winter 
maar twintig tot dertig mensen en in de zomer komen 
er nog zo’n veertig mensen bij om te werken. Net zo 

dunbevolkt was onze rondreis door Denali National 
Park. We hebben er acht uur lang rondgereden over 
de grindweg, tussen hoge bomen en toendravlaktes,  
en zagen bijna niemand anders op de weg. 
Hoewel we in een bus met andere mensen zaten, 
leek het soms toch alsof we alleen op de wereld 
waren. We zagen misschien geen mensen, maar dieren 
woonden er des te meer. Onderweg spotten we een 
elandmoeder met twee kleintjes. Hier en daar stopten 
we bij viewing decks voor de echte fotomomenten. 
We vingen zelfs een glimp op van Mount Denali, die 
normaal gesproken niet goed te zien is vanwege het 
bewolkte weer.
In Alaska heb je natuurlijk niet echt grote steden 
zoals in de rest van de Verenigde Staten, dus ik 
wilde de reis graag afsluiten met een bezoek aan 
een stad. Na het zien van Wie is de Mol? wilde 
ik echt ontzettend graag naar Portland. Het is 
een hele rustige stad met een relaxte sfeer. Geen 
verkeerschaos, zoals in New York. We bezochten een 
groot landhuis in de buurt, Pittock Mansion. Een statig 
gebouw omringd door roze rozen, gelegen bovenop 

een berg. Het huis is veertig jaar 
geleden vernietigd in een storm. Er was 
veel waterschade, maar de stad heeft 
geld ingezameld om dit stukje erfgoed 
een opknapbeurt te geven. Mensen 
hebben zelfs meubelstukken gedoneerd 
die in de tijd passen.
Het hippe Portland was een mooie 
afsluiter van onze natuurreis. Alaska 
is een onaangetast stuk wildernis 
waar Moeder Natuur extra goed haar 
best op heeft gedaan. Met prachtige 
panoramafoto’s en heel wat avonturen 
rijker keerden we weer terug naar huis.

ALASKA
TER LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT

door Lara Beeks, 
ExperienceTravel reiziger 

Na al een aantal keren de USA bezocht te hebben, werd het tijd voor een mooie natuurreis. 
Daarom besloten mijn ouders en ik samen naar Alaska te gaan. Langs de hoogste bergen, groot-
ste gletsjers, vrijwel lege wegen en dorpjes met soms maar één enkel gebouw. Oog in oog met 
de ongerepte wildernis!

36.AMERIKA & 
CUBA IN HET SPOOR VAN HEMINGWAY



pag. 58  ExperienceTravel Reisverhalen

Deze ochtend word ik toch anders wakker. Het is 
half zes ‘s ochtends en om kwart over zes komt de 
zon op. Eergisteren zijn we aangekomen in South 
Luangwa National Park, het grootste en bekendste 
safari gebied van Zambia. Zambia behoort samen 
met Botswana en Zuid-Tanzania tot de meest ruige 
en pure safari gebieden van Afrika. De reden dat het 
nog onbekend is, heeft te maken met de politieke 
situatie van een tiental jaren geleden, de slechte 
infrastructuur en de daarbij horende hoge kosten 
om een safari te maken. Het gevolg is dat nog 
weinig mensen hier zijn geweest en de natuur de 
afgelopen jaren amper is veranderd. Toch leeft er een 
jarenlange safari traditie en is Zambia hét land waar 
de loopsafari zijn oorsprong heeft. South Luangwa 
heeft naast de Luangwa rivier vele open vlaktes waar 
je, onder begeleiding van goed opgeleide gidsen, op 
een verantwoordelijke wijze te voet de bush kunt 
ontdekken. Ik heb wel vaker stukjes gelopen als de 
gids vanuit de jeep iets dacht te zien, maar nu gaan 
we er zonder jeep op uit. 

Na een kop warme chocomel en wat brood vertrekken 
we zodra de zon opkomt. Het is juli, winter in Afrika. 
Overdag loopt het kwik op tot 30 graden, maar de 
ochtenden zijn lekker koel en dus perfect om te 
wandelen. Daar gaan we dan. Mike onze gids loopt 
voorop met zijn geladen geweer en wij lopen er 
met zijn vieren achter aan. Mike heeft voor vertrek 
uitgelegd dat we ons zullen focussen op de details 
in de natuur zoals sporen, uitwerpselen, insecten, 
bomen en planten. “Maar..,” zegt hij, “we lopen dwars 
door South Luangwa en zoals jullie gisteren tijdens 
de jeepsafari hebben gezien is er hier aan groot 
wild (olifanten, buffels, leeuwen) geen gebrek.” Het 
is belangrijk dat we in een rechte lijn achter elkaar 
blijven lopen, geeft hij aan. “Als ik mijn hand opsteek 

sta je direct stil en als ik hurk maak je je klein. Het 
belangrijkste is dat je in geen enkele situatie gaat 
rennen ook niet als we oog in oog met een leeuw 
komen te staan.” Mmm..,” denk ik,  “dat is gemakkelijker 
gezegd dan gedaan.” Maar Mike heeft de afgelopen 
twee dagen zoveel vertrouwen afgedwongen met 
zijn kennis en kunde van de Afrikaanse bush dat 
ik hem in deze volledig vertrouw. Als ik naar mijn 
mede wandelaars kijk, zie ik dat ze weinig zeggen en 
sommigen zelfs wat bleekjes zijn geworden.

Wat me direct opvalt tijdens het eerste half uur, is dat 
het perspectief tijdens een wandeling totaal anders 
is ten opzichte van een jeepsafari. Je voelt je klein 
en kwetsbaar, omdat je je realiseert dat achter elke 
boom, bosje of termietenheuvel het wild op de loer 
kan liggen. Je weet ook dat je tijdens een jeepsafari 
soms best wat moet rijden om het grote wild te 
zien, maar zoals Mike al aangaf zit er genoeg wild 
in dit natuurrijke park. Natuurlijk ben je ook veel 
kwetsbaarder, want in een jeep zien de beesten je niet 
als mens maar als geheel en kun je in geval van een 
minder prettige situatie wegrijden zonder direct in 
gevaar te komen. Mike laat ons wat sporen zien. “Hier 
liep vannacht een leeuw, de sporen zijn meer dan 8 
uur oud.” Aha het kan dus wel denk ik. Ik zeg maar 
niets want de gezichten van mijn medewandelaars 
zeggen genoeg. Na een uur wandelen begin ik wat 
relaxter te worden. We hebben zebra’s, wildebeesten 
en antilopen gezien die nieuwsgierig blijven staan 
of bij het minste geluid wegrennen. Mike is een 
wandelende encyclopedie en deelt met ons de 
wonderen der natuur. Dan gaat Mike’s hand omhoog… 
We stoppen en zijn stil. Wat ziet hij? Hij zakt op 
zijn hurken. Braaf volgen we zijn beweging en mijn 
hart klopt in mijn keel… Achter de bosjes draaft 
in slowmotion een giraffe! Wow, die hadden we 

niet gezien. Wat een mooi beest om te voet tegen 
te komen, zo groot! Nieuwsgierig stopt de giraffe. 
Mike geeft aan dat we gerust foto’s kunnen maken. 
Nadat de giraffe is doorgelopen kijken we elkaar aan. 
GEWELDIG.. Veel leuker dan een giraffe fotograferen 
vanuit de jeep!

We lopen verder en rond de klok van negen komen 
we aan bij een mooie grote boom waar een gedekte 
tafel staat met een uitgebreid ontbijt. Dan realiseer ik 
me pas dat ik best trek heb gekregen. We zijn dan ook 
al drie uur onderweg en de zon schijnt heerlijk. Na de 
ontmoeting met de giraffe is iedereen relaxt en delen 
we de mening dat dit toch wel een hele gave manier 
is om de bush te ontdekken. De rust, de stilte, geen 
andere mensen en dan de details waar Mike ons op 
wijst. Zijn toelichting is een verdieping op de safari 
die vanuit een jeep onmogelijk is. Na het heerlijke 
ontbijt zetten we onze weg voort.
Plots stopt Mike. Zijn hand gaat omhoog en hij zakt 
direct op zijn hurken. Wederom volgen we braaf. 
Ik probeer te ontdekken wat Mike nu ziet. Hij wijst 
naar voren maar ik zie niets. Dan zegt hij zachtjes 
“kijk daar een olifant…” Mijn hart gaat wat sneller 
kloppen. “Mmm..,” zegt hij, “die is niet helemaal relaxt.” 
Ik zie dat de olifant in de verte (+/-150m) met zijn 
kop zwaait en met zijn oren flappert. Mike kijkt strak 
vooruit en later begrijp ik dat hij de situatie aan het 
inschatten is. “Kijk”, zegt hij weer, ”in de boom zit 
een gier. Dan moet er een kadaver in de buurt zijn, 
waarschijnlijk van een “kill” van een hyena, leeuw of 
luipaard.” Mike blijft zitten tot hij zegt: “kom we lopen 
terug naar de lodge en halen de jeep, er is daar iets 
aan de hand. Het is niet veilig om dit te voet te doen.” 
Enigszins teleurgesteld volg ik hem. Ik begon me net 
op mijn gemak te voelen en had dit ook wel lopend 
willen zien.

ZAMBIA
LOOPSAFARI

Oog in oog met een zebra, olifant of leeuw. Een loopsafari zorgt voor een totaal andere ervaring 
dan een jeepsafari. Lees hoe Harco van Uden een loopsafari in Zambia heeft ervaren. 
“Een spannende maar onvergetelijke ervaring!”
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door Harco van Uden, 
CEO ExperienceTravel 

Met de jeep rijden we snel terug naar de plek waar 
we de olifant en de gier hadden gezien. Zodra we 
redelijk dichtbij komen dringt een ongelofelijke stank 
tot ons door.
 Ook de vele vliegen verraden dat er een kadaver ligt. 
Aangekomen bij de plek zien we een aangevreten 
buffel liggen met daaromheen een vijftigtal gieren 
die zich te goed doen aan het kadaver. We zijn 
onder de indruk. Dat had Mike van die grote afstand 
goed gezien. Het schouwspel van de gieren die het 
kadaver opvreten leggen we vast op foto’s. Mike 
legt ons uit dat dit een kill van een groep leeuwen 
moet zijn geweest en dat ze waarschijnlijk een 
dag of 2-3 geleden deze buffel hebben gedood. De 
restanten laten ze nu over aan de gieren. We luisteren 
aandachtig. Na een minuut of tien begin ik om me 
heen te kijken en tot mijn  grote verbazing slaak ik 
een kreet: “Mike, leeuwen!!”
Op tien meter van het kadaver liggen twaalf leeuwen 

uit te buiken onder een boom. Mike had gelijk. Maar 
dat de groep leeuwen op slechts tien meter van 
het kadaver in slaap was gevallen na het nuttigen 
van deze intensieve maaltijd hadden we tot nu toe 
nog niet door. De camara’s klikten… Een kadaver 
met gieren links van de jeep en een groep slapende 
leeuwen met bebloede manen van het eten van de 
buffel rechts achter de jeep. Mijn oorspronkelijke 
enthousiasme maakt plaats voor schrik. Wat zou er 
gebeurd zijn als we te voet hier naartoe zouden zijn 
gelopen? Ik moet er niet aan denken. Gelukkig had 
Mike de situatie goed ingeschat. Vanaf dat moment 
heb ik me voorgenomen nooit meer teleurgesteld 
te zijn als een professionele gids aangeeft dat we 
voorzichtig moeten zijn. Het is namelijk niet de natuur 
die gevaarlijk is, maar onze onwetendheid die ons 
in gevaar brengt! Mike heeft ons op een bijzondere 
manier een ervaring geboden die ik nooit meer zal 
vergeten.
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ANTARCTICA
OERKRACHTEN IN DE ANTARCTIC SOUNDS

Vergeleken met de laatste dagen, verliep het begin 
van de reis rustig. Vroeg in de ochtend sta ik al 
buiten te genieten van het stille water, zo vlak als 
een spiegel, de blauwe lucht en het schitterende 
zonnetje. We varen door Antarctic Sounds, met haar 
vlakke ijsschotsen en immens grote tafelijsbergen. 
De vormen die de ijsbergen hier aannemen, verweerd 
door de woeste zee, ben ik nog nergens anders 
tegengekomen. Het is alsof je door een levend 
kunstwerk vaart.
Luipaardzeehonden rusten op ijsschotsen, de Adélie-
pinguïns, hoog-arctische pinguïns, zijn druk met 
elkaar in de weer en op het wateroppervlak ligt een 
bultrugwalvis. De Ortelius baant zich, als een waar 
werkpaard, een weg door het ijs. Het sterke schip 
splijt met gemak grote ijsschotsen doormidden. Soms, 
bij een extra dikke schots, tilt de Ortelius ons even op. 
Het voelt vredig, veilig en grandioos. Ik begrijp nu hoe 
dit indrukwekkende continent al eeuwenlang mensen 
in haar verleidelijke web lokt.
We komen later dan gepland aan bij Paulet Bay. 
Doordat de baai van Paulet Island nog vol ligt met 
ijs, kunnen we geen landing maken en stappen we 
in de zodiac. Zo komen we erg dicht bij de Adélie, 
de meest brutale pinguïnsoort. De pinguïns die 
willen zwemmen, wachten keurig bij het water 
totdat de rest aan komt rennen. Op Paulet Island, 
gelegen bij het uiterste punt van het Antarctisch 
Schiereiland, broeden wel 100.000 Adélie-pinguïns. 
De gemoedelijkheid en opgewektheid van de dieren 
om me heen maakt me vrolijk. Niets is leuker dan een 
pinguïn op zijn buik over het ijs zien glijden, met zijn 
vleugels flappend op zijn doel af.
Zo frivool als de tocht tussen de pinguïns was, zo 
ontzagwekkend voelde het toen we, tijdens het 
varen met de zodiac, verrast werden door een walvis. 
Officieel moet je op 100 meter afstand blijven, 
maar omdat de walvis ons benaderde, zaten we veel 
dichterbij. Het zwarte gedaante dat oprees straalde 

een en al oerkracht uit. Een grote, opengesperde 
bek kwam machtig bovendrijven. Langzaam sloot 
de walvis zijn mond, vol met zojuist geschept krill. 
Met bewondering probeerden we het schouwspel op 
beeld te vangen, en op dat moment zagen we achter 
ons een aantal stralen water de lucht in knallen. 
Nog meer walvissen omringden ons, water spuitend 
en op jacht naar hun maaltijd. Waterfonteinen, 
de doordringende geur van de walvissen, en het 
kletterende geluid van het alle kanten op spetterende 
water: zo is het dus om de wilde natuur aan het werk 
te zien. En wij stonden er middenin. Het schemerde 
inmiddels, want in dit gebied wordt het nooit 
helemaal donker, waardoor het tafereel zo uit een 
speelfilm had kunnen komen. De kapitein, die het 
schouwspel stond te filmen, was net zo verbaasd als 
wij. Zó veel walvissen bij elkaar die allemaal één 
enkel schip omringen, had hij nog nooit gezien.
De Antarctic Sounds zijn zó uitzonderlijk, dat zelfs 
de meest spectaculaire foto’s eigenlijk geen recht 
kunnen doen aan deze woestijn van ijs. De stille zee, 
met de in vreemde hoeken gevormde ijssculpturen, 
de blijheid van de pinguïns en de oerkracht van de 
walvissen, maakten voor mij van deze witte wereld 
een magisch universum.

Grote, zwarte gedaanten rijzen op uit het water om ons heen. De enorme, logge lichamen 
splijten gemakkelijk de opwellende golven uiteen. Naast ons zien we de gaten van de geopende 
monden opdoemen. Een aantal walvissen omringt ons schip. Eerst waren het er twee, maar al 
snel werden het er vijftien. De stank doordringt onze neusgaten, maar het spektakel dat we zien 
is adembenemend. ‘Ik vaar al heel wat jaren mee’, merkt onze kapitein op, ‘maar zoiets als dit heb 
ik nog nooit meegemaakt.’

door Susanne van de Wal, 
Zuidpoolspecialist ExperienceTravel 
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Na een voorspoedige vlucht met Neerlands trots 
(KLM), waait de aangename Caribische lucht door 
de vliegtuigdeur naar binnen en warmt direct m’n 
koud geworden botten op. Wat een zalig begin van 
m’n bezoek aan het eiland. Na de formaliteiten word 
ik opgewacht door een breed glimlachende Sidney 
die me naar m’n eindbestemming brengt, de Harbour 
Village Beach Club. De ligging valt meteen op, want 
het ligt discreet in een uithoek, met de jachthaven 
van Bonaire aan de ene zijde en het zandstrand aan 
de andere kant. Het zandstrand is trouwens één van 
de spaarzame zandstranden van het eiland. Het is 
een lust en zaligheid om hier iedere dag te genieten 
van de zee en de zon vanuit de, tussen palmbomen 
gespannen, hangmatten.

De architectuur van de Harbour Village Beach Club 
doet me denken aan een Spaanse landhuis dankzij de 
warme stijlvolle kleuren en balkonnetjes. Het gebouw 
is slechts 2 verdiepingen hoog en omringd door 
bloemen, planten en palmbomen. Door de opzet merk 
je aan alles dat privacy, rust en luxe de speerpunten 
zijn. Het lijkt alsof er, op een enkel voorbij varende 
zeilboot of cruisejacht na, nagenoeg geen andere 
mensen op het eiland zijn. 
Tel hierbij op de spamogelijkheden, het intiem 
geleden zwembad, de duikclub met een exclusieve 
duikboot voor de gasten en het open restaurant La 
Balandra, ontworpen als een oud Spaans schip en 
deels in zee gelegen, en je hebt een resort totaal 
ingericht op jou wensen en dromen.

Het eiland Bonaire is heel eenvoudig zelf te 
bezichtigen middels een huurauto of scooter. Ik koos 
voor het laatste vervoersmiddel. Er is vrijwel geen 
verkeer op het eiland, dus geen paniekerige taferelen 
of stress tijdens het toeren, slechts een overstekende 
hagedis of leguaan. Het makkelijkst is eigenlijk om de 
weg langs de kust te volgen, want die brengt je naar 

de zoutvlaktes waar Bonaire bekend om staat (tevens 
een groot exportproduct) en de altijd indrukwekkende 
flamingo’s. Bonaire is een belangrijke broedplaats 
voor flamingo’s.
Tevens tref je via deze route alle duik- en 
snorkelplekken aan vanwaar je vanaf de kust zo de 
zee inloopt om te genieten van de wereldberoemde 
onderwaterwereld die Bonaire zo geliefd maakt 
bij de duikliefhebbers. Pick-up huren, flessen en 
andere apparatuur achterin de laadklep, naar je 
duikspot rijden, duikuitrusting aantrekken, kompas 
en zuurstofdruk checken en hups, de prachtig blauwe 
zee in.

Mocht je een boot prefereren, dan kan de Harbour 
Village Beach duikclub je hierin voorzien. Je wordt 
dan in een zeer klein gezelschap naar de duiklocatie 
gebracht alwaar je onder begeleiding óf vrij kunt 
duiken, mits je uiteraard over de juiste papieren en 
ervaring beschikt. Uiteraard is het ook mogelijk om 
overal te snorkelen.

Wat me nog meer opvalt aan Bonaire is de 
ontzettende hartelijke & beleefde bevolking en het 
zalige eten. Harbour Village Beach Club beschikt over 
een zeer goed restaurant voor ontbijt, lunch & diner, 
maar ook Kralendijk heeft een grote diversiteit aan 
goede restaurants. Onze favoriete restaurants zijn 
onder andere At Sea, It Raines Fishes en Capriccio. 
De voortreffelijke visgerechten zijn uiteraard volop 
aanwezig, maar voor de niet-viseters is er ook ruim 
voldoende keuze om iedere maaltijd wel ergens 
anders te eten.

Na mijn weekje kan ik alleen maar zeggen: “Bedankt 
Bonaire. Voor je gastvrijheid, de prachtige zee, de 
warme persoonlijkheid van je inwoners, het zalige 
eten en natuurlijk een fantastisch verblijf in Harbour 
Village Beach Club”.

BONAIRE
EEN WARME BESTEMMING

Een weekje Bonaire. Wat heeft het eiland allemaal voor me in petto? En zijn alle positieve 
verhalen ook daadwerkelijk waar?

door Barbara Roeters, 
Reisspecialist ExperienceTravel 
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Van wild regenwoud aan een sprankelend blauwe 
kust tot helderwitte gletsjers: Nieuw-Zeeland is een 
natuurwalhalla. Mijn reis naar dit land was een droom 
die uitkwam, deze bestemming stond bovenaan m’n 
verlanglijstje. Samen met mijn collega Barbara trok 
ik van het Noorder- naar het Zuidereiland, om zoveel 
mogelijk de wildernis in te duiken.
Op een van de eerste dagen vertrekken we vroeg 
naar de Milford Sound, gelegen op het Zuidereiland. 
Vanuit onze uitvalsbasis in Te Anau rijden we door 
het Fiordland National Park. Een tip die ons goed 
van pas is gekomen: pak vooral zelf de auto, want 
de weg er naartoe is al een attractie op zich. Bergen, 
steile rotswanden, bossen, honderden watervallen en 
meren; je kijkt je ogen uit. We gingen vroeg op weg 
en waren daarom de touringcars voor, dus we hadden 
de weg bijna voor ons alleen!

Later verruilen we de auto voor een boot, waarmee 
we door de Milford Sound naar de Tasmanzee varen. 
Het schip heeft een ruim dek waardoor we een riant 
uitzicht hadden op relaxende zeehonden, de steile 
rotswanden van de bergen en vooral de imposante 
watervallen. De bergwanden rijzen tientallen meters 

de lucht in en spectaculaire watervallen donderen 
het donkere water in. Bewapend met onze camera’s 
wisten we ook een paar dieren op beeld te vangen, 
want het gebied was rijk aan dolfijnen, pelsrobben 
en Fiordland kuifpinguïns. Omdat het bewolkt, mistig 
en regenachtig was, dachten we van tevoren dat de 
trip tegen zou vallen. Maar niets was minder waar, 
want dat het hier veel regent was eigenlijk helemaal 
niet zo erg. Júíst door de regen en de mist ontstond 
er een soort rauwe, mystieke sfeer die perfect bij de 
omgeving past. Maar terwijl we langs de watervallen 
voeren, waren we door de woelige mistbanken en het 
wilde gekletter van het stortende water getuige van 
een spectaculair natuurtheater.
Niet alleen per schip, maar ook te voet bleek een 
uitstekende manier om in het natuurschoon te duiken. 
Een tocht te voet maken is eigenlijk de puurste en 
eenvoudigste vorm van reizen: geen tickets, geen 
dienstregeling, geen afhankelijkheid. Gewoon je eigen 
pad trekken en alle vrijheid om te stoppen waar je 
wil om foto’s te maken. Als één wandeling de titel 
‘mooiste dagwandeling van Nieuw-Zeeland’ verdient, 
is het wel de Tongariro Crossing. Tongariro National 
Park ligt op het Noordereiland. Ons doel: de heldere, 

turquoise Emerald Lakes die als kleine juwelen door 
het goudgele heuvellandschap verspreid liggen. We 
moesten ons voorbereiden op de weerselementen, 
dus met een regenjas, wandelschoenen en een rugzak 
vol broodjes, repen, bananen en water gingen we op 
pad.

De Tongariro Crossing is 19,4 kilometer lang en de 
tocht duurt ongeveer zes tot acht uur. Gelukkig zijn 
we vroeg het landschap ingetrokken, zodat we maar 
weinig mensen tegenkomen. Het is droog, maar erg 
bewolkt, waardoor we als we hoger komen door de 
wolken lopen. Eenmaal aangekomen bij de Emerald 
Lakes, beseffen we ons dat de pittige tocht het meer 
dan waard is geweest. Als ik in een woestijn was 
geweest, had ik gedacht dat ik een fata morgana 
zag. De levendige blauwe kleur van het water vormt 
een prachtig contrast met het omliggende grijze 
vulkanische landschap. De witte stoompluimen 
borrelen op uit de geisers eromheen. Dit alles wordt 
weer weerspiegelt in het water, waardoor er zo veel 
gebeurt in het landschap dat we niet zo goed weten 
waar we moeten kijken. We blijven nog lang staan om 
het natuurspektakel helemaal in ons op te nemen.

NIEUW-ZEELAND
IN EEN NATUUR WALHALLA

door Merel Marks,  
Reisspecialist ExperienceTravel 

Voor ExperienceTravel reisspecialist Merel was de reis naar Nieuw-Zeeland een droom die 
uitkwam. Zelfs een regenbui kon de pret niet drukken. Sterker nog, de nevel en mist maakten de 
omgeving juist extra mysterieus.
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NIEUW-ZEELAND
IN EEN NATUUR WALHALLA
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Het Midden-Oosten lokt op dit moment veel 
minder reizigers dan een aantal jaren geleden. Toch 
hebben enkele bestemmingen zich de afgelopen 
jaren nadrukkelijk op de kaart gezet.  Vorige week 
heeft u kunnen lezen hoe bijzonder en onverwacht 
interessant Iran is als reisland. Een bestemming die 
iedere reiziger een keer heeft moeten meemaken. 
Legt u ter plaatse liever geen grote afstanden af of 
zoekt u een leuke, originele bestemming voor een 
kortere reis tussendoor, dan heeft u vast al vernomen 
wat er in Dubai voor mogelijkheden zijn.

Naast Dubai heeft nog een ander Emiraat zich 
duidelijk op de kaart gezet; Abu Dhabi. Ik heb 
persoonlijk ervaren dat men hier, net als in Dubai, 
heeft bewezen dat een prettige, luxe lifestyle 
maakbaar is. Zelfs als je land grotendeels uit 
woestijnachtig gebied bestaat. Abu Dhabi ligt 
slechts op een uur afstand van Dubai en beschikt 
net als Dubai over een eigen vliegveld en eigen 

luchtvaartmaatschappij. Waar Dubai zich op de 
mooiste gebouwen en meest luxueuze services focust, 
richt Abu Dhabi zich op unieke belevingen.
Met de successen van Max Verstappen zal niemand 
het ontgaan zijn dat de laatste Grand Prix van 
het seizoen jaarlijks in november in Abu Dhabi 
plaatsvindt. Ook hier gaat men weer een stukje 
verder met de pure beleving; je kunt namelijk niet 
alleen het circuit en de Grand Prix bezoeken. Je kunt 
zelfs slapen in een hotel op het circuit en de kamers 
zijn (natuurlijk/gelukkig) geluidsdicht. Voor de fans 
hebben ze er zelfs een Ferrari museum gebouwd wat 
een must is voor de autoliefhebber.  Naast unieke 
events zoals de Grand Prix kun je natuurlijk ook de 
woestijn intrekken, naar het strand gaan, shoppen, 
lekker eten etc., en net als in Dubai is met geld hier 
alles te krijgen.

Persoonlijk ben ik altijd op zoek naar service en 
ben gewend om te gaan met de minder leuke 

kanten van een land. Echter toen ik in afgelopen 
november in Abu Dhabi de pech had dat het een van 
de warmste (lees: vochtigste) dagen van het jaar 
was, was ik stomverbaasd dat een lokale bewoner 
in het restaurant vroeg om een tafeltje buiten. Niet 
de meest ideale plek om heerlijk te lunchen bij 45 
graden en een luchtvochtigheid van 85%. Mijn mond 
viel nog verder open toen de ober niet alleen naar 
buiten liep met twee heerlijk koude drankjes, maar 
bij beide personen aan de linker- en rechterzijde van 
hun stoel twee mobiele airco’s plaatste. Los van het 
feit dat dit ecologisch gezien totaal onverantwoord 
is, werd maar weer eens bewezen dat alles maakbaar 
is als je wilt. In deze was ik geen voorstander van de 
oplossing, maar het was wel weer een voorbeeld dat 
alles mogelijk is. Zelfs op een prettige manier buiten 
eten bij 45 graden Celsius.
Ik ben heel benieuwd of ‘onze Max’ zijn hoofd koel 
weet te houden in november, anders heb ik nog wel 
een tip voor hem.

  ALLES IS MOGELIJK IN 

ABU DHABI
Harco van Uden kwam tot verrassende inzichten in de woestijnstad Abu Dhabi waar hij onder 
meer het Formule 1 racecircuit van de Grand Prix bezocht.

door Harco van Uden, 
CEO ExperienceTravel 
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Het gebied waar de Samburu tegenwoordig wonen 
heet Samburu reserve. Het is een droog steppegebied, 
begroeid met voornamelijk stekelige, grijze acacia’s, 
maar na regenperioden overweldigend groen. Langs 
de Ewaso Ngiro rivier wordt het bosachtiger, met 
hier en daar het opvallende silhouet van de ‘Yellow 
Fever tree’ als een grote paraplu afgetekend tegen de 
lucht. Aan de voet van Mount Kenia is Sabuk Lodge 
gebouwd, een schitterend verblijf voor de reiziger 
die het drukke toeristische gedeelte van Kenia wil 
vermijden.

Het is hier dat ik kennis maak met Gabriël, een 
23-jarige senior warrior, die onze gids is op tochten 
door het prachtige gebied. Gabriël is opvallend trots, 
net als alle andere Samburu die we ontmoeten. Als 
warrior draagt hij rode, wollen omslagdoeken en 
vele kralensieraden in zijn oren, om zijn polsen, nek 
en enkels. De sieraden zijn voor iedere Samburuman, 
maar met name voor de junior warriors, die nog een 
vrouw moeten zoeken, zeer belangrijk. De junioren 
zijn het meest opvallend door hun met oker rood 
geverfde en ingevlochten haren.

Volgens Gabriël vinden Samburumannen drie zaken 
belangrijk in hun leven: hun sieraden, hun veestapel 
én… lopen. Dat Masai goede lopers zijn, is inmiddels 
over de gehele wereld bekend. Dat ze ook veel van 
lopen houden en er de voorkeur aan geven boven 
ieder ander vervoer wellicht niet.

Net als veel Samburu loopt Gabriël niet meer op 
traditionele leren sandalen, maar op sandalen 
gemaakt van gerecyclede autobanden, vanwege 
hun lange levensduur ‘thousand miles’ of ‘goodyears’ 
genoemd. Samburu zijn veehoeders, ze bezitten 
koeien, schapen en geiten die grazen op de heuvels 
totdat het gras van de arme grond is verdwenen. Het 
stelen van vee van andere stammen is, gek genoeg, 
een voorwaarde voor aanzien van een jonge krijger. 
Het wordt niet echt als diefstal gezien, omdat ‘God 
al het vee voor de Masai bedoeld heeft’. Nadat de 
grond door het grazende vee kaal is gegeten zoeken 
Samburu een nieuwe plaats om wederom een dorp, 
een manyatta, op te bouwen.
Wat mij als tandarts als eerste opviel aan de Samburu 
is het bijna zonder uitzondering ontbreken van 
de twee middelste ondertanden. Des te vreemder 
daar hun gebit verder opvallend gaaf is. Zelfs 
oude mannen en vrouwen hebben vrijwel zonder 
uitzondering een compleet gebit. Ik vraag Gabriël 
om uitleg, en hij heeft drie verklaringen. Ten eerste 
is het dieet van Samburu op het platteland vrijwel 
vrij van suikers en tandverkleurende stoffen. Het is 
een nog steeds zeer traditioneel en eenvoudig dieet, 
dat naast melk bestaat uit runder- en geitenvlees, 
wortelen en wat andere groenten en rijst. Ten 
tweede hebben de Samburu hier een traditionele 
manier voor het schoonmaken van hun gebit. Zij 
gebruiken twijgen van de Miswakboom (Salvadora 
persica) als tandenborstel en als een substituut 
voor kauwgom. Voor gebitsonderhoud worden geen 
westerse tandenborstels gebruikt, ook al zijn deze 
op lokale markten wel verkrijgbaar. Bij het kauwen 
op de twijgen komen extracten vrij die de groei van 

bacteriën remmen.
Ten derde gaan Samburu er prat op veel kennis te 
hebben van medicinale planten, die hen onder andere 
kan helpen tandvleesaandoeningen te bestrijden. 
Door de meer westerse leefstijl en de invloeden 
van toerisme neemt de medicinale plantenkennis 
helaas snel af. Gabriël weet echter nog vele planten 
en hun medicinale werking te benoemen. Planten 
met een ontstekingsremmende werking, bladeren 
die de tanden wit maken, pijnstillende planten, 
bloedstelpende middelen, maar ook middelen om je 
kameel mee in te smeren zodat deze minder last van 
vliegen heeft.
Ik vraag Gabriël naar het ‘hoe en waarom’ van het 
ontbreken van de twee ondertanden. Hij noemt 
‘fits’ (aanvallen) bij jonge mannen als reden, 
zijn stamgenoten benadrukken de nog steeds 
voorkomende tetanus. Tijdens rituelen worden 
warriors geacht eindeloos te dansen, waarbij hoge 
sprongen gemaakt worden met gestrekte knieën 
vanuit stilstand. Door uitputting en spanning raken 
de mannen regelmatig in een soort trance die over 
kan gaan in een op een epileptisch lijkende aanval. 
De warrior is een moment gedesoriënteerd, raakt 
verstijfd en slaakt met vaak wijd uitgespreide armen 
een kreet. Vervolgens raakt hij buiten bewustzijn en 
valt hij op de grond, onder het maken van schokkende 
en ongecontroleerde bewegingen. 
De stamleden kennen dit beeld, groeperen zich 
om de warrior en wachten af tot de aanval over is. 
Ondertussen zorgen zij ervoor dat de warrior zichzelf 
of anderen niet verwondt. De ruimte tussen de 
ondertanden wordt gebruikt om een stok tussen de 
tanden te wrikken en tussen de kiezen te klemmen 
zodat dat de tong niet stukgebeten wordt. 
Waar de ruimte ook voor dient, het ontbreken van de 
twee ondertanden is mooi, omdat het een ‘symbol 
of courage’ representeert. Dat het trekken van de 
ondertanden het gezichtsprofiel van Samburu niet 
ten goede komt, is dan ook waarschijnlijk alleen in 
westerse ogen het geval.

KENIA
OP BEZOEK BIJ DE SAMBURU

door Anna Beeftink, 
ExperienceTravel reiziger

Tijdens onze reis door Kenia brachten mijn partner en ik een bezoek aan de Samburu, een no-
madische broederstam van de Masai. Wat mij als tandarts als eerste opviel was niet alleen hun 
kleding, sieraden en karakteristieke silhouet, maar ook de manier waarop hun gebit eruit zag.
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Bij aankomst in Okonjima werden we vriendelijk 
onthaald bij onze lodge. De kamer was verrassend 
groot en bood een heerlijk uitzicht. Recht voor onze 
kamer vonden we nog een kleine verrassing: in een 
plas water zat een wrattenzwijn samen met haar 
twee kleintjes. Na de lunch maakten we kennis met 
onze gids Craig, wiens enthousiasme zó aanstekelijk 
werkte dat we nóg meer zin kregen in de komende 
twee dagen.
Het plan is om in de namiddag op luipaardentrekking 
te gaan en de volgende ochtend op cheetatrekking. 
Opgewonden stappen mijn collega Marlous en ik in 
de safaritruck. Nadat we nog geen half uur onderweg 
zijn stopt Craig de wagen. Cheeta’s gespot! Ze lopen 
rechts van de auto, met z’n drieën. Wat ontzettend 
gaaf! We maken driftig foto’s terwijl de cheeta’s 
rustig verder lopen. Craig stapt uit en wenkt ons 
dat we hem moeten volgen: ‘Laten we proberen te 
voet iets dichterbij te komen’. Marlous en ik kijken 
elkaar aan, glimlachen gespannen en stappen uit. Na 
enkele instructies lopen we in een rij achter de gids 
aan. Rustig naderen we de cheeta’s, maar we blijven 
op gepaste afstand. Wat een kick om zo dichtbij te 
kunnen komen!

Nog maar kort onderweg, en nu kan deze safari al 
niet meer stuk. Na de cheeta’s te hebben gezien, gaan 
we op zoek naar het luipaard. Enkele luipaarden 
dragen een halsband, zodat hun ontwikkeling na het 
uitzetten gevolgd kan worden. Met een radio kijken 

ze of een van de luipaarden in de buurt is. Hoe sneller 
het tikkende geluid op de radio, hoe dichterbij het 
luipaard. Na een tijd maakt de radio verbinding. Het 
is voor ons net spoorzoeken: een luipaard zit graag in 
een beschutte omgeving, en na de regenmaanden is 
er veel groene beschutting te vinden in Okonjima. Het 
tikken wordt soms snel sterker, maar zwakt daarna 
ook weer af. Craig denkt te weten waar het luipaard 
zich bevindt, namelijk in een dicht stuk bos waar we 
met de truck niet kunnen komen. Het wordt al wat 
later en de schemering daalt op ons neer.

Het signaal neemt weer toe, waarop Craig besluit 
om toch het bos in te rijden. We bukken hier en daar 
om de takken te ontwijken en zoeken het luipaard 
door de groene begroeiing heen. Opeens hoor ik 
naast me een gesmoorde kreet; Marlous heeft het 
gespot! Voorzichtig, zo stil mogelijk, naderen we met 
de truck de plek waar het luipaard zit. Majestueus 
zat ze daar, met felle ogen, lange, dunne snorharen 
en zwartbruine stippen die op haar lichtbruine vacht 
lijken te dansen. Wat is dit toch een magnifiek beest! 
Voor we het weten kleurt de lucht rood en oranje en 
verdwijnt de zon langzaam onder de horizon.

Bij terugkomst in de lodge komt Craig met een goed 
idee. We hebben de luipaarden en de cheeta’s al 
gespot, dus wat gaan we morgen doen? ‘Willen jullie 
wandelen met de neushoorns?’ vraagt hij aan ons. 
Niet helemaal wetende wat dit inhoudt stemmen we 
nieuwsgierig in. De volgende ochtend gaan we vroeg 
op pad. De neushoorntrackers zijn er al eerder op 
uitgetrokken en nemen contact op met Craig als ze 
de witte neushoorns gespot hebben. Al snel zien ze 
drie neushoorns en rijden we eropaf. Aangekomen bij 
de plek lopen we ook hier in een rij achter Craig en 
de tracker aan en blijven we muisstil. Ik heb het geluk 
dat ik de witte neushoorn al eerder in het wild heb 
mogen zien, maar dan vanuit een safaritruck. Om nu 
te voet door een gebied te gaan waar deze imposante 
beesten leven, zorgt er toch voor dat mijn hart sneller 
gaat kloppen.

Neushoorns hebben geen scherp zicht, maar kunnen 
wel goed ruiken en horen. We moeten dus opletten 
dat we niet met de wind in onze rug naar de 
neushoorns toelopen, want dan kunnen ze ons horen. 
De tracker stopt achter een struik, geeft aan dat we 
door onze knieën moeten zakken, en ja! Iets verder 
op zien we de witte neushoorns, rustig maar op hun 
hoede, staan. Vanaf de grond lijkt dit beest nog veel 
imposanter dan zittend in de auto. De neushoorns 
lopen rustig verder en wij gaan voorzichtig mee. 

In de verte klinkt het geluid van een ‘blaffende’ 
antilope. Achter me hoor ik Craig zeggen: ‘er is een 
luipaard in de buurt, dus de ene antilope waarschuwt 
de andere’.
Op onze weg terug moeten we bukken om de takken 
te ontwijken. Craig tikt me aan en wijst naar boven: 
een enorm web met daarin het kleine wild van Afrika! 
Omdat we zo in gedachte waren verzonken waren 
we er bijna tegenaan gelopen. Glimlachend, maar 
ook een beetje verschrikt loop ik door. Aangekomen 
bij de truck rijden we naar de plek waar de AfriCat 
Foundation zich bevindt. We krijgen een rondleiding 
en ontdekken wat de stichting allemaal doet voor 
de katachtigen. Hier maken we kennis met Lewa. Dit 
luipaard groeide op bij mensen thuis op de boerderij 
en is toen ze één jaar oud was naar Okonjima is 
gebracht. Doordat ze gewend is geraakt aan mensen 
om haar heen, was het helaas niet mogelijk om haar 
terug te brengen in het wild. Nu leeft ze in Okonjima 
in een ruim omheind gebied. Gasten krijgen de 
mogelijkheid om via een ‘hide’ een kijkje van dichtbij 
de nemen. Inmiddels is Lewa negen jaar jong en een 
bijzonder mooie ambassadrice voor deze stichting. 

Okonjima was een van onze laatste nachten in 
betoverend Namibië en we hadden ons geen betere 
afsluiting kunnen wensen. Mijn verblijf in Okonjima 
was een onvergetelijke ervaring die ik mijn hele leven 
zal meedragen. Met groot recht een Experience of a 
Lifetime!

AVONTUURLIJK

NAMIBIË
Voordat ik aan de reis door Namibië begon, keek ik al erg uit naar het verblijf in Okonjima 
Bushcamp. Okonjima is de thuishaven voor de AfriCat Foundation en vangt een groot aantal 
katachtigen op, waaronder de cheeta en het luipaard. Het krachtige en charismatische luipaard 
behoort vanaf mijn eerste ontmoeting tot mijn absolute favoriet, en ik kon niet wachten om er 
weer een paar te spotten!

door Katrijn Berends, 
Reisspecialist ExperienceTravel 
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Ik bleef hoop houden. En toen was daar mijn reis naar 
Botswana in december 2016. Ik zou onder andere 
naar het Selinda Reservaat gaan. Als er ergens wilde 
honden zouden zijn, dan toch zeker daar. Ik had mijn 
zoon van vier, die thuis bleef, beloofd een foto van 
wilde honden te sturen. Ook hij heeft de wilde hond 
als favoriete Afrikaanse diersoort (hoe zou dat toch 
komen?).
Al bij de eerste kennismaking met mijn gids bij 
aankomst op de airstrip van Selinda liet ik weten wat 
mijn grootste wens is. Ik legde hem absoluut geen 
druk op, maar het zou toch wel erg gaaf zijn als ….
Onderweg naar het kamp zouden we meteen een 
jeepsafari maken. Ik geniet zoals altijd weer van de 
prachtige Botswaanse natuur. Er is nog maar weinig 
regen gevallen en toch zie je de eerste groene 
grasscheuten al naar boven komen. Ondanks de 
nog dorre bomen, zorgen deze grasscheuten voor 
een frisse sfeer. Bij aankomst heb ik een boekje 
gekregen met een lijst van zoogdieren, reptielen en 
vogelsoorten die er in het reservaat te zien zijn. Ik 
doe fanatiek mee met de 111 (Triple One) competitie, 
ofwel: wie weet als eerste 111 verschillende 
vogelsoorten te spotten? Er wordt door mijzelf en de 
mede safarigangers druk door verrekijkers gekeken 
en de ene na de andere vogelnaam komt voorbij en 
wordt afgevinkt in het boekje. Het voordeel van deze 
competitie en het turen door de verrekijkers is dat je 
ook veel beter en eerder andere dieren ziet. En je bij 
de les blijft!
Al snel verlaten we het pad en rijden we offroad 
richting wat bosjes. De spanning stijgt en al snel zien 
we wat de gids heeft gezien: enkele leeuwen sluipen 
rondom een bosje waar buffels zich verschuilen. 
Er wordt over en weer gebluft en er worden 
schijnaanvallen uitgevoerd, maar uiteindelijk weten 
de buffels te ontsnappen naar een open rivierbedding. 

De leeuwen vallen hier te veel op en zullen hier geen 
aanval meer uitvoeren. De sensatie is voorbij, terwijl 
de spanning is opgevoerd. Wat gaat er nog meer 
komen?
Nog amper bijgekomen van wat we net hebben 
gezien, stoppen we alweer bij een ander bosje. 
Volgens onze gids, Parcs genaamd, moeten we even 
geduld hebben. Natuurlijk, we hoeven toch nergens 
heen. Ons geduld wordt beloond. Uit de bosjes komt 
een luipaard geslopen en ze begeeft zich naar een 
waterplas om in het prachtige licht van de late 
middagzon haar dorst te lessen. Daarna keert ze terug 
naar haar schuilplaats.
Ik ben nog maar twee uur op safari in Botswana en 
heb nu al het gevoel dat dit de beste jeepsafari ooit 
is! Terwijl we bij het luipaard staan te wachten of ze 
nog een keer tevoorschijn gaat komen, krijgen we 
bericht vanuit ons kamp dat er wilde honden bij het 
kamp zijn gespot en dat de groep in beweging aan 
het komen is. Parcs aarzelt geen moment, zet de jeep 
in beweging en rijdt in rap tempo, heel behendig door 
de bush. Dat ik een langzaam opkomende hoofdpijn 
heb en de hobbels ons flink heen en weer schudden, 
negeer ik.
Vlakbij ons kamp in de droge Selinda Spillway zien 
we beweging. En ja hoor, daar zijn ze. Wilde honden! 
Het alfavrouwtje loopt voorop en leidt de groep 
de weg. Het ene moment ‘huppelen’ de honden 
lichtvoetig langs onze wagen voor ons uit. Het andere 
moment rusten ze even uit en gaan ze op de grond 
liggen. Op slechts een paar meter van onze jeep kan 
ik de honden bijna ruiken! Mijn hart gaat tekeer in 
mijn keel. Wat is dit ontzettend mooi. Parcs blijft de 
honden volgen, want hij weet zeker dat ze op jacht 
zijn. Ik geloof hem graag. Mijn hoofdpijn voel ik niet 
meer ook al scheurt Parcs over hobbelig terrein zodra 
de honden er flink de vaart in hebben gezet. Ineens 

schieten ze weg en rennen ze door de rivierbedding, 
de bosjes in en er weer uit. Hebben ze iets gevangen? 
Nee, ze vervolgen hun weg en we gaan er weer 
achteraan. En dan is het raak, we zien een silhouet 
van een kleine antilope voorbij schieten, de honden 
er achteraan tot we gepiep en gekraak horen in de 
bosjes. Als wij er uiteindelijk naast staan, zien we de 
honden trekken en scheuren aan iets met vier poten. 
In slechts luttele seconden is er niets meer over 
van de antilope. De honden voeren onderling nog 
een strijd uit over het beste stukje bot. Als alles op 
is genieten ze in de rivierbedding nog even na van 
hun maaltje. En wij, wij zijn sprakeloos. De snelheid, 
de effectiviteit, de samenwerking …. Dit was een 
voorstelling om nooit te vergeten.
En die hoofdpijn …. Dat is een kleine zonnesteek. In 
het kamp moet ik even opgelapt worden, want door 
alle sensatie heb ik te weinig gedronken. Dat is niet 
verstandig als het zo’n 40 graden is en de zon flink 
schijnt. Maar ach, de zonnesteek neem ik voor lief. 
Mijn zoon heeft zijn foto van wilde honden! En ooit 
neem ik hem mee om hem deze prachtige dieren in 
het echte Afrika te laten zien.

BOTSWANA
DE WILDE HOND

door Kitty Nieuwenhuijsen, 
Reisspecialist ExperienceTravel 

Al bijna 20 jaar reis ik bijna jaarlijks naar Afrika en heb ik vele mooie safari’s mogen maken 
op diverse bestemmingen. In die tijd heb ik al veel bijzondere momenten ervaren en veel wild 
gezien. Of het nu gaat om olifanten, buffels, giraffen of om eekhoorns, stokstaartjes of jakhalzen. 
Ik mag niet klagen. Toch is er altijd een diersoort bovenaan mijn wensenlijstje blijven staan: de 
wilde hond. De laatste keer dat ik wilde honden had gezien, was in 2003. Nu behoort de wilde 
hond tot de bedreigde diersoorten, maar dat behoort de neushoorn ook. En die heb ik toch 
wel met enige regelmaat kunnen aanschouwen. Waarom lukte dat niet met de wilde honden? 
Ondanks dat ik toch echt in gebieden ben geweest die bekend staan als leefgebied van deze 
bijzondere dieren?
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Na een aantal keer Nieuw-Zeeland bezocht te hebben, 
was Tanzania onze eerste keus: het is een stabiel 
land met een grote, diverse populatie aan wildlife. 
Ze zeggen dat als je zo’n tocht maakt, je geluk moet 
hebben de dieren te spotten die je wilt zien. Mijn 
vrouw en ik hoopten de Big Five tegen te komen, 
maar het onverwachte spektakel dat we onderweg 
zagen, bleek nog veel indrukwekkender te zijn. 
Op de savanne is er, naast de roofdieren, nóg een 
belangrijke groep die jaagt: de plaatselijke bevolking. 
We bezochten de Hadzabe stam, die wonen bij 
Lake Eyasi, en mochten met hen mee op zoek naar 
wild. Ik merkte dat mijn modieuze schoenen niet 
bestand waren tegen alle struiken met nare stekels, 
maar de Hadzabes hadden daar, dankzij hun van 
autobanden gemaakte schoenen, geen last van. Dit 
helpt hen enorm bij het jagen. Met vijf verschillende 
soorten pijlen hebben ze voor ieder type prooi een 
eigen methode: een pijl met een stukje mais voor 
de kleinere vogels en een pijl met een metalen 
punt voor bijvoorbeeld apen. Terwijl we met hen 
meeliepen, leerden we dat de Hadzabes bijna alle 
dieren eten die ze kunnen vangen, behalve hyena’s. 
Waarom? Wanneer een lid van de stam overlijdt, 
wikkelen ze het lichaam in een dierenhuid en laten 
het zo ver mogelijk buiten het dorp achter. De kans 
is groot dat een hyena het eerste beest is dat de 
overleden stamgenoot vindt. Het is daarom maar 
beter om geen gevangen hyena’s te eten, want het 
zou zomaar kunnen dat ze een van de voorouders in 
hun maag hebben zitten! Door ons bezoek aan de 
Hadzabe stam beseften we ons pas hoe goed mens 
en natuur hier op elkaar zijn ingespeeld. De manier 
waarop dieren onderling bepalen wie er bovenaan 
de voedselketen staat, zouden we ook snel genoeg 
ontdekken.

Het was heerlijk dat we met z’n tweeën een gids voor 
onszelf hadden, omdat we overal precies zo lang 
konden stilstaan als we wilden. Als we meerdere 
keren bij dezelfde olifantenkudde wilden kijken, dan 

hadden we daar alle tijd voor. Toen onze gids een 
aantal unieke vogels voor ons spotte, konden we 
dit rustig opschrijven in ons vogelboekje. Met een 
grotere groep houd je rekening met wat iedereen 
zou willen zien, maar nu konden we lekker onze gang 
gaan. Gewapend met camera’s vingen we olifanten, 
giraffes, buffels en zebra’s op beeld. Na een grote 
tocht maakten we een korte tussenstop bij een 
nijlpaardenpoel. De nijlpaarden lagen rustig, bedekt 
met modder, in een kleine plas water. De poel was 
eigenlijk veel te krap voor het grote aantal dieren, 
maar toch lukte het ze om er allemaal tegelijk, dicht 
tegen elkaar aan, in te liggen.
Wat wij dachten dat een kalm uitstapje naar een 
nijlpaardenpoel zou zijn, werd een onverwachte 
uitbarsting van de wilde natuur. Iets verderop zagen 
we drie of vier hyena’s achter een gnoe aan jagen. De 
gnoe probeerde bij de nijlpaardenpoel te ontkomen, 
maar in een flits sloeg een van de hyena’s toe. De 
hyena wist zijn poot te pakken en werkte de gnoe 
tegen de grond. Hebbes! Wat de hyena echter niet 
wist, is dat door het geworstel een leeuwin, die 
verderop lag te rusten, uit haar slaap was gehaald. 

Binnen enkele seconden wist ze de situatie in te 
schatten en schoot ze op de gnoe af. Ze kon in haar 
eentje de drie hyena’s makkelijk hebben. Wij zagen 
het allemaal gebeuren vanuit onze auto, alsof we 
in een film waren beland. De Lion King in real life. 
Toen we de hyena’s vertwijfeld zagen terugdeinzen, 
dachten we dat het schouwspel voorbij was. Op 
dat moment naderden van alle kanten nog meer 
roofdieren. Tien hyena’s tegen één leeuwin: wie zou er 
gaan winnen? Maar ook de leeuwin krijgt versterking, 
want er komen een aantal leeuwen aangeslopen. 
Dit is te veel voor de hyena’s, en ze druipen af. 
De leeuwen hebben hun territorium veroverd en 
genieten van hun maaltijd.
Als grote fans van alles wat met wildlife te maken 
heeft, hadden we niet durven dromen dat we 
middenin zo’n jachtspektakel zouden belanden. Het 
spel tussen jagers en prooi, de spanning van het eten 
of gegeten worden, de manier waarop de mensen 
en dieren onderling hun dominantie bepaalden: dit 
is precies waarom we naar Tanzania zijn gereisd. 
Hierdoor had dit land voor ons alle ingrediënten van 
een onvergetelijk Afrika-avontuur!

TANZANIA
OP JACHT NAAR WILD

door Gerard en Jolanda van der Linden, 
ExperienceTravel reizigers 

Eten of gegeten worden: dat is hoe het eraan toe gaat op de Afrikaanse savanne. Om in leven 
te blijven op deze onverbiddelijke plek zijn leeuwen, hyena’s en andere roofdieren constant op 
jacht. Naast het bekijken van Planet Earth of het opgaan in de natuurdocumentaires van David 
Attenborough, is er eigenlijk maar één manier waarop je het harde spel van de natuur kan mee-
maken: er zelf naartoe reizen.
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Inmiddels anderhalf jaar later zijn we samen 
drie weken in Zuid-Afrika geweest en hebben 
we veel dingen gezien en ondernomen. Zo zijn 
we op verschillende safari’s geweest, hebben 
we een wijnproeverij gedaan in Stellenbosch en 
Robbeneiland bezocht. We genoten van de natuur, 
de cultuur en de culinaire tradities. Toch was er één 
activiteit die er echt uitsprong. De wandelsafari!
Het is kwart voor vier in de ochtend wanneer er op 
de deur van de kamer wordt geklopt. Tijd voor de 
wandelsafari. Niet echt een schappelijke tijd, maar 
we hebben er beide zin in. We voldoen aan het 
kledingvoorschrift (safari kleuren) en lopen richting 
het terras van de lodge. Hier staan de koffie en 
biscuits al klaar. Pas rond een uur of negen kunnen 
we weer eten, dus ondanks dat we bijna onze tanden 
breken nemen we toch maar een aantal van deze 
koekjes. Iets later worden we opgehaald door Mannie.

Eenmaal op de plek van de morning walk stappen 
we over in de safarijeep waarmee we op pad gaan. 
De rangers stellen zich voor (toevallig heten ze 
allebei Carlos) en we stellen ons voor aan de drie 
andere deelnemers. Een select gezelschap dus. De 
rangers bepalen elke dag zelf waar ze stoppen om 
te wandelen. Gedurende de nacht verplaatsen veel 
dieren zich, dus de informatie van gisteren is niet 
meer zo nauwkeurig. Kort wordt het programma 
doorgenomen en vervolgens beginnen we te 
rijden. We zien al gauw gnoes, maar wat nog veel 
indrukwekkender is, is dat de zon begint door te 
komen. De oranjegloed die zich over de savanne 
uitstrekt is precies zoals ik het me had voorgesteld. 
Mijn zoon Lars is al druk bezig met het maken van 
foto’s, terwijl ik rustig toekijk.

Voor zover ik het me herinner, stoppen we na 
ongeveer een half uurtje rijden. De rangers hebben 
een aantal buffels gezien, een mooi punt om onze 
morning walk te beginnen. We verlaten de jeep en 
krijgen instructies door. Niet praten! Wanneer we 
iets willen aangeven mag je fluiten of met je handen 
knippen. De rangers laden hun wapen, al hopen 
we allemaal dat ze deze niet hoeven te gebruiken. 
Gelukkig zijn ze zelden nodig. Carlos (die ene) vertelt 

ons op luchtige wijze dat rennen geen optie is; “only 
food runs”. Mochten we in de problemen komen dan 
gaan we bij elkaar staan en maken veel herrie, zo 
lijken we groot. We blijven staan, om aan te geven dat 
we niet bang zijn (ook al zouden we dat zeker wel 
zijn, maar de dieren gebruiken vaak schijnaanvallen). 
Dan zetten we voorzichtig onze eerste stappen. 
Zelden was lopen zo spannend. Al snel vinden we 
een flinke hoop mest. Carlos (die andere) vraagt ons 
te raden van welk dier dit is. En het goede antwoord 
wordt gegeven; buffel. Dan checkt hij of het vers 
is, door met zijn wijsvinger in de mest te duwen en 
vervolgens zijn middelvinger in zijn mond te stoppen. 
Iedereen is in schok! Om er pas later lachend achter 
te komen dat deze Carlos vingervlug blijkt te zijn. Een 
goede ijsbreker.

We lopen in de richting van de buffels en de rangers 
leggen uit dat ze een open approach gebruiken. 
Buffels worden niet graag verrast en daarom 
benaderen we ze van voren, zonder beschutting 
van bomen of bosjes. Hoe dichterbij we komen, hoe 
spannender ik het vind. De buffels krijgen ons door 
en staan allemaal op. Dit is het teken voor ons om 
te stoppen. Dichterbij gaan we niet, al zijn we daar 
allemaal niet rouwig om. Ik schat dat er ongeveer 
honderd meter afstand is. Zo lopend, vanaf de grond 
lijken buffels een stuk groter dan vanuit de jeep of op 
Nat Geo Wild. Na een tijdje zijn de buffels gerust, wij 
zijn geen gevaar, en ze gaan weer rustig liggen.
We lopen verder richting het water, het is een droge 
tijd dus veel dieren zullen zich rond het water 
begeven. Dan, heeeeeel ver in de verte, zien de 
rangers leeuwen. Gelukkig niet te dichtbij. Hoe ze dit 
met hun blote oog zien is ongelofelijk. Ik pak mijn 
verrekijker en inderdaad, een aantal jonge leeuwen. 
Ze hebben zelfs een prooi, al is deze zelfs door mijn 
verrekijker nog moeilijk te zien. Lars maakt een foto 
en zoomt vervolgens nog verder in, en inderdaad, een 
gnoe.
Na een tijdje hebben we nog lang niet genoeg gezien, 
maar het is wel tijd om verder te gaan. We lopen 
de andere kant op en zien in de verte een groep 
olifanten bij het water staan. Terwijl we rustig lopen 
hoort Carlos (die ene weer) een geluid en we stoppen. 

Lars en ik kijken elkaar aan, zeggen niets en halen 
onze schouders op. Het is duidelijk dat we beiden 
niks gehoord hebben. Toch lopen we wat terug en 
worden we gemaand achter een rotsblok te blijven 
staan. Duidelijk niet de open approach deze keer. Weer 
is daar het geluid, en nu horen wij het ook... Er wordt 
kort uitgelegd dat het opnieuw om een leeuw gaat, 
maar dit keer weten we niet precies waar het geluid 
vandaan komt en is het veel dichterbij. Carlos (die 
andere) denkt dat dit waarschijnlijk de moeder is, op 
zoek naar haar jongen die ze al enkele dagen kwijt 
schijnt te zijn. Opeens zien we een kop boven het gras 
uitkomen. Het is slechts een meter of honderdvijftig, 
wat voor een leeuw natuurlijk snel te overbruggen 
is. Gelukkig zet ze het op een lopen wanneer ze ons 
doorheeft. Ik kijk naar links, en zie dat Lars lacht. 
Bloedstollend, een leeuw van zo dichtbij. Alleen 
jammer dat we niet zo’n goede foto hebben kunnen 
maken. De meest speciale safarimomenten zijn altijd 
in een oogwenk voorbij.
Dan is het nog maar een klein stukje lopen 
tot de oever. Terwijl de olifanten achter ons 
in het water staan, nemen wij wat snacks die 
de rangers meegenomen hebben en gaan een 
aantal andere deelnemers even “hun territorium 
afbakenen”(plassen). Op de weg terug komen we een 
aantal sporen tegen, waar we even stoppen om uitleg 
te krijgen. We zien een aantal gnoes en koedoes op 
afstand, maar zijn al vrij snel bij de jeep. We worden 
teruggebracht naar de lodge, waar we rond half elf 
aankomen. Vol verhalen genieten we van een brunch. 
Uniek om dit zo samen te beleven. Maar Zuid-Afrika 
heeft nog meer voor ons in petto. We kunnen ons 
gaan opladen voor de avond, want dan staat de night 
drive op het programma…

ZUID-AFRIKa
WANDELSAFARI IN HET KRUGERPARK

door Job Pouw, 
ExperienceTravel reiziger

Al jaren kijk ik naar Nat Geo Wild. Prachtige beelden en prachtige beesten. Daarnaast heb ik een 
zoon die al jaren vraagt; “Wanneer gaan we?” Na lang aandringen spraken we af: volgend jaar 
gaan we!
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We kijken vanuit ons hotel uit op het oude 
stadsgedeelte van onze gastvrouw, Bogotá. Zoals 
vaker heb ik tijd nodig om aan mijn nieuwe omgeving 
te wennen. Bussum en Bogotá zijn niet hetzelfde, zal 
ik maar zeggen. Onze remedie voor de bij iedere verre 
reis terugkerende cultuurshock is een privéfietstour. In 
een uur of drie fietsend de oude stad verkennen, met 
een gids. Een soort gezonde hop-on hop-off tour, maar 
dan ook door straatjes en langs piepkleine lokale 
marktjes waar geen toerist komt. Na afloop weet je 
welke plekken je in de komende dagen uitgebreider 
wilt bezoeken. En, zeker zo belangrijk, je hebt een 
paar uur direct contact met een local (je gids), en 
via hem al snel met buurtbewoners. We horen de 
plaatselijke meningen over de toekomst van het land, 
het roerige verleden,  en nog veel meer.

De reis door Ecuador staat in het teken van de natuur. 
We beleven het Nevelwoud in het westen, de nog 
werkende Hacienda in het noorden, de Amazone 
in het oosten en daarna de hoogvlakte tussen de 
twee Andes-bergketens. Diverse klimaten op sterk 
verschillende hoogtes in drie weken tijd: dat betekent 
dus warme truien, regenjacks, poloshirts, muggen- 
en teek-geïmpregneerde lange broeken, shorts, 
malariapillen, zonnebrandcrème en literflessen DEET 
in dezelfde koffer.
Mijn eerste enge-beest-ervaring had ik op de eerste 
avond van ons verblijf in het regenwoud. Ik poetste 
met mijn elektrische tandenborstel mijn tanden, 
toen ik iets hoorde kraken. Ik dacht meteen aan een 

losgelaten vulling of afgebroken kroon. Ik pakte 
het afgebroken stuk met mijn duim en wijsvinger 
van mijn tong en voelde daar plots een heftig 
gekriebel. Een nog voor driekwart levende tor - dat 
andere kwart had ik afgebeten - kroelde wanhopig 
op mijn vingertoppen. Gauw buiten gezet, in het 
moerasje gegooid. Daarna onmiddellijk mijn toilettas 
leeggehaald, onderzocht en in het vervolg dagelijks 
afgesloten!
Onze gids in de Amazone, Delfín, leefde tot zijn 
zeventiende in de jungle. Jagend met blaaspijp en 
speer, samen met broer en vader. Hij kan vuur maken 
met zo’n draaiend stokje en demonstreert hoe je met 
een blaaspijp en in gif gedoopte pijltjes op jacht gaat. 
Hij kent alle dieren en planten, ziet, hoort en rúíkt 
waar welke luiaard, vogel of aap in de boomkruinen 
zit, toont de camouflagetechnieken van diverse 
dieren en weet of die rimpeling op het water in de 
kreek een vallend blad was, of een kaaiman, of een 
reuzenotter of een duikende vogel. Hij houdt niet op 
het voor ons Hollandse kinkels complexe regenwoud 
te duiden. Hij wijst op het belang van duurzaamheid 
en het toerisme in de regio. Hij vertelt ons over de 
bedreigingen en legt uit hoe snel het fout kan gaan 
met de habitat van hem en van zijn community. Hij 
houdt zó veel van de jungle dat hij er voor koos om, 
zoals hij zelf zei, ‘na een jeugd van zeventien jaar in 
de jungle een vak te kiezen waarmee hij ook de rest 
van zijn leven door de jungle mag lopen’.
Tegen het einde van de reis leven we al bijna drie 
weken (minus vier dagen regenwoud) op een kleine 

drieduizend meter boven zeeniveau. Daar merk je, na 
een dagje acclimatiseren, niet zo veel van. Een van 
de grootste uitdagingen was de driehonderd meter 
afdaling van de rand van de Quilotoa vulkaankrater 
(4000 meter) naar het kratermeer, steil naar beneden. 
En daarna helaas weer omhoog. Mijn vrouw koos 
daarbij, snugger als ze is, voor de veilige optie 
‘paardenrug’ en kwam tegen betaling van een paar 
dollars als een koningin in veertig minuten boven. 
Ik moest en zou natuurlijk weer zelf klimmen, ‘want 
dat red ik nog best’. Nou, in één woord: gebroken! Na 
een uur voelde ik me een uitgewrongen vaatdoek. 
Kapot. Dus als je ooit in de buurt van Quilotoa komt: 
wél soepel naar beneden lopen, maar nóóit zelf terug 
willen klauteren.
Na een hoogstnoodzakelijke goede nacht slapen 
reden we tot 4300 meter de hoogste actieve 
vulkaan ter wereld op, de Cotopaxi (5897 meter). 
Daarvandaan zwoegden we in ruim een uur de 
laatste 550 meter op, en liepen we steil omhoog 
door lava- en puimsteenzand naar een berghut, 
waar de warme chocolademelk op ons stond te 
wachten. Geen verschrikkelijke afstand, maar bij 
gebrek aan voldoende zuurstof en een overmaat aan 
stijgingspercentage, sta je al na vijftien meter als 
een plaat beton geblokkeerd omdat je geen adem 
meer krijgt. We konden een minuutje uithijgen in de 
berghut en toen gingen we maar weer, want omkeren 
was geen optie. De gids was al zo’n beetje boven. De 
lichte sneeuwbui, overgaand in hagel, hielp niet echt. 
Mijn vrouw en ik steunden elkaar en zwoegden ons 
een weg naar boven, dus we hebben het gehaald. 
Waar 36 jaar huwelijk dan toch al niet goed voor is!
Nooit zagen we een land met zo’n afwisselende flora 
en fauna, temperaturen, hoogvlaktes en vulkanen, 
griezelige beesten (op afstand en een enkele keer op 
m’n elektrische tandenborstel) en onwijs hartelijke, 
nee, líeve bewoners. Nergens ook maar enige dreiging 
van criminaliteit. Met heerlijk, bijzonder eten en 
fantastisch fruit. Hoe vaak zeiden we niet tegen 
elkaar: ‘hier zouden we wel willen wonen’? Buiten de 
gebaande paden ontdekten we de mooiste plekken 
van Ecuador.

ECUADOR
BUITEN GEBAANDE PADEN

Ecuador is een soort Latijns-Amerika in het klein: een kleurrijk Amazonewoud, een tropische 
kust, imposante vulkanen en koloniale stadjes. Mijn vrouw en ik konden niet wachten om het 
veelzijdige Ecuador te gaan verkennen, maar niet voordat we een tussenstop in miljoenenstad 
Bogotá in Colombia hebben gemaakt

door  Joost Hillen,  
ExperienceTravel reiziger
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New York
Als ervaren reiziger kon New York eigenlijk alleen 
maar tegenvallen. Ik had er veel over gezien op TV, 
erover gelezen en veel reisverhalen van reizigers 
aangehoord die daarna met ExperienceTravel andere 
continenten hadden bezocht als Afrika, Latijns-
Amerika, Down Under en/of Azië. Voor mijn gevoel 
kende ik de stad al zonder er geweest te zijn. Toen 
de gelegenheid daar was om New York te bezoeken 
had ik er zin in, maar was ik niet extreem enthousiast 
bij vertrek. De werkelijkheid bleek echter anders. Bij 
aankomst op het vliegveld reed ik richting de stad 
en direct veranderde mijn gevoel. Het is moeilijk 
onder woorden te brengen maar de ‘New York Vibe’ 
nam bezit van mij. Het leek wel of de adrenaline 
door mijn lijf spoot. Alles was nog groter dan ik 
me door alle verhalen al had voorgesteld. ‘This is 
America’, overal Coca Cola (al jaren mijn favoriete 
drank) en McDonalds en andere bekende en minder 
bekende fastfood ketens. Het marketingdenken is hier 
uitgevonden en werd uitgebreid tentoongespreid. Het 
leven leek met twee versnellingen te zijn verhoogd. 
Overal waar je keek gebeurde iets. Natuurlijk heb ik 
alle highlights bezocht, van het Empire State Building 
tot de herdenkingsplek van de Twin Towers, van 
Chinatown tot Central Park, Wall Street en 5th Avenue. 
Het zal u niet verbazen dat ik later nog vaak ben 
teruggekeerd. De New York Vibe heeft me nooit meer 
losgelaten.

San Francisco
San Francisco ligt niet alleen aan de ‘Westcoast’, maar 
is ongeveer het tegenovergestelde van wat New 
York te bieden heeft. Aan de ene kant is het de basis 
(met Silicon Valley) van alle snelle ontwikkelingen 
op technologisch gebied in de wereld en aan de 
andere kant is het een zeer gemoedelijke dorps 
aandoende stad. Daar waar New York alles snel en op 
zijn Amerikaans (van fast food tot hippe restaurants) 
heeft, kom je in San Francisco terecht in wereld van 
gezondheid en onthaasten. Kon ik in New York op 
elke hoek van de straat een colaatje krijgen, hier 

werd de drank amper aangeboden of in de vorm van 
een zogenaamde gezonde versie waarvan alleen de 
kleur nog op cola leek. Er waren zelfs restaurants 
waar drankjes met suiker niet te krijgen waren. Ook 
was er midden in de stad de wekelijkse lokale markt 
(wel weer ‘op zijn Amerikaans’ extreem groot) waar de 
lokale boeren hun waren kwamen aanbieden. Het was 
bijvoorbeeld bijzonder om te zien dat Boerenmoes 
hier een specialiteit was. Hier had Wall Mart een heel 
andere concurrentie. Alles was schoon en rustig en de 
stadstram was eerder een bezienswaardigheid dan 
een vervoermiddel. Ik was onder de indruk van het 
contrast en ‘easy way of life’ van deze stad.

Las Vegas
Midden in de woestijn trof ik Las Vegas. Dit is weer 
een totaal ander uiterste zoals iedereen wel weet. 
Eigenlijk is Las Vegas een ‘nepstad’ om belastingvrij 
te mogen gokken. Dat dit ‘op zijn Amerikaans’ een uit 
de hand gelopen hobby is, is een understatement. De 
eerste keer kwam ik hier voor een inkoopbeurs en 
verbleef er dan ook langer dan gemiddeld om deze 
beurs te bezoeken. Vijf  dagen in een omgeving leven 
waar alles is ingesteld op gokken en feesten klinkt 
misschien geweldig, maar is bijzonder intensief als 
het letterlijk 24/7 doorgaat. Tijd bestaat niet meer, 
dag en nacht lopen door elkaar. Gigantische hotels 

met meer dan 5.000 kamers staan rij aan rij, waarbij 
je je de ene keer in Parijs waant en 100 meter 
verderop in Venetië. Woorden schieten ten kort om 
de absurditeit te beschrijven. Ook dit is Amerika. Maar 
ook dit moet je een  keer in je leven hebben ervaren.

Alaska
Bovenstaande steden zijn slechts een paar bekende 
voorbeelden van de diversiteit die Amerika te bieden 
heeft. Want wie van de natuur houdt komt in Amerika 
ook flink aan zijn trekken. Vanuit Las Vegas kun je 
met de auto of per helikopter heel gemakkelijk de 
Grand Canyon bezoeken. Hou je van ‘road trips’, dan 
zijn reizen langs de west- en oostkust aanraders. Ook 
rijden over delen van de bekende Route 66 is een 
leuke mogelijkheid om het land en de mooie natuur 
te ontdekken. Maar Amerika zou Amerika niet zijn 
als er naast natuur en mooie woestijnen een gebied 
is wat vanuit ander gezichtspunt extreem is: Alaska. 
Ook wel de 49e staat genoemd en populair om de 
extreme landschappen, gletsjers en natuurlijk beren. 
Op verschillende manieren kunt u hier oog in oog 
komen te staan met deze jager. Iets wat je niet zult 
verwachten als je net New York, Las Vegas of  
San Francisco hebt bezocht.

Amerika, nu vooral in het nieuws vanwege de politiek 
en zakelijke connecties, maar de wereldreiziger van 
vandaag mag dit continent ook niet uit het zichtveld 
verliezen. Het zet de wereld in een ander perspectief 
in vergelijking tot bijvoorbeeld Afrika of Azië.

Naschrift:
Amerika is voor iedereen interessant, mits je weet wat 
je wilt zien. U kunt kiezen voor een stedentrip, een 
autorondreis of in alle vrijheid per camper door het 
land reizen. Dit is mogelijk in elke budgetcategorie, 
van comfortabel tot extreem luxe. Belangrijk is om 
eventueel in overleg met onze reisadviseurs goed aan 
te geven wat u van uw reis verwacht, want Amerika 
kun je wel 10 keer bezoeken en iedere keer weer een 
andere ervaring beleven.

AMERIKA
IN ALLE STATEN

Amerika staat momenteel dagelijks in de schijnwerpers door de politieke ontwikkelingen. We 
zouden bijna vergeten dat dit continent een van de meest boeiende reisbestemmingen is. Er is 
voor ieders wel wat wils als je naar alle 50 staten kijkt, maar de belangrijkste reden om Amerika 
te bezoeken naast de prachtige natuur en indrukwekkende steden is de extremiteit van zaken en 
absurditeit in uitvoering. Amerika trotseert en overschrijdt elke grens zoals we het kennen van 
TV….en dan een beetje meer. Iets wat je minimaal een keer gezien moet hebben in je leven.

door Harco van Uden, 
CEO ExperienceTravel
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Ik neem vlug mijn laatste slok koffie en loop op het 
piepende, vertrouwde geluid af. Het dak van de jeep 
wordt safari-proof gemaakt. Het is half zes in de 
ochtend, de derde safaridag is aangebroken. We rijden 
over onverharde wegen richting de entree van het 
park. Rood gekleurde doeken en stralende sieraden 
komen steeds dichterbij. De lokale Masai vrouwen 
verwelkomen ons in het Masai Mara Nature Reserve.

Ik ben heel benieuwd wat me deze dag te wachten 
staat. De eerste twee dagen voelden namelijk erg 
onwerkelijk. Het drong niet goed tot me door dat de 
boel níet in scene was gezet. Het is als Nederlander 
moeilijk te bevatten dat je met één draai om je as 
twintig verschillende dieren van je ‘gespot’-lijstje kan 
afstrepen. We zaten in een van de eerste jeeps die het 
park binnenreden. Onze gids, Saini, wilde ons in alle 
stilte laten genieten van de magische zonsopkomst 
in de Masai Mara. Het landschap kenmerkt zich door 
heuvels en uitgestrekte grasvlaktes. Het is november, 
en het gras op de savanne is kort gegraasd door grote 
kuddes, die zich voorbereiden op hun lange trektocht 
naar het zuiden.

De zon kwam langzaam achter de heuvels op en 
kleurde de met mist bedekte grasvlakte prachtig 
oranje. Gnoes, zebra’s, antilopen, wilde zwijnen en 
Thomsongazellen  stonden op korte afstand van 
elkaar  vredig te grazen. Het spel van de wilde natuur 
leek nog niet begonnen. Toen Saini ons vertelde 
dat bij zonsopkomst en -ondergang de dieren het 
meest actief zijn, maakte ik in gedachte een klein 
vreugdedansje. Er bestaat een grote kans dat dit 
vredige decor snel verandert in een spannend 
schouwspel. En dat gebeurde sneller dan verwacht. 
Onze aandacht werd getrokken door een groep zebra’s 
die té vroeg té massaal in beweging kwam. Daar moet 
een reden voor zijn! De gids twijfelde geen moment 
en reed richting de groep, maar bracht plotseling de 
jeep tot stilstand. Een volgroeide, majestueuze leeuw 
sloop vol zelfvertrouwen nog geen tien meter van 
onze jeep vandaan. De koning is wakker en staat op 

scherp, en ik trouwens ook!
De leeuw leek niet echt geboeid door onze 
aanwezigheid - gelukkig maar - en liep zelfs onder de 
jeep door om zijn weg te vervolgen door het droge 
gras, de heuvel af. We volgden de leeuw op de voet, 
in de hoop getuige te zijn van zijn verse vangst. Maar 
helaas waren de zebra’s ondertussen al op veilige 
afstand geraakt. Nu nog een sprintje trekken zou te 
veel energie kosten. Het leek er even op dat de rust 
was wedergekeerd, tot het moment dat we in de verte 
een aantal dieren zagen rennen. Met de verrekijker 
spotte ik drie sprintende hyena’s. Hebben we dit keer 
meer geluk? Om dichterbij te komen reden we verder 
de heuvel af. Aan de rechterkant startten twee hyena’s 
aan hun ontbijt, waar de andere ook wel bij aan wilde 
schuiven.
We vroegen Saini wat hij dacht dat ze te pakken 
hadden. Hij wist het niet: ‘Hyena’s zijn meedogenloze 
killers en weten simpelweg niet hoe ze hun prooi 
efficiënt kunnen doden, dus scheuren ze het bijna 
letterlijk levend uiteen.’ Vol fascinatie bekeek ik hoe 
hun prooi veranderde in één grote puzzel.
Op dat moment kregen we bezoek: een pick-up truck 
met twee Masai in de laadbak en twee parkrangers 
voorin, kwam naast ons staan. ‘Hebben jullie 
misschien een koe gezien?’, vroegen ze aan Saini. 
Ik dacht: een koe? Dat is misschien wel het laatste 
dier dat ik hier verwacht te zien! Ze vertelden dat 
ze op zoek waren naar de dader, en wij wensten ze 
succes. Saini vertelde ons dat de Masai Mara een 
National Reserve is omdat er menselijke bewoning 
wordt toegelaten. De Masai zijn een nomadenvolk 
en kennen daarom geen landgrenzen. Krijgers van 
de inheemse Masai-stam mochten er tot voor kort 
jagen en er hun vee laten grazen. Nu mag dat niet 
meer, maar deze regels worden dus wel eens door de 
vingers gezien. Het vee is het belangrijkste bezit voor 
de Masai. Ze eten het vlees, drinken het bloed en de 
melk, gebruiken de huiden voor huizen, en de botten 
voor bijvoorbeeld kammen.
Toen de pick-up truck al enkele tientallen meters 
voor ons uit was, beseften we ineens dat we de 

koe misschien toch wél hadden gezien. Het was de 
onherkenbare prooi van de hyena’s! We konden onze 
lach niet meer inhouden. De puzzel is opgelost en 
het spel is begonnen! Het brommende geluid van 
de rijdende jeeps jaagde de hyena’s op. Met ieder 
een groot koeienbot in de mond liepen de beesten 
verder de savanne op om hun prooi enigszins veilig 
te stellen. De achtergebleven kadaverresten werden 
nu het ontbijt voor de aasgieren. Er blijft niets over 
van de koe.
Ondertussen scheen de zon hoog aan de hemel en 
werd het aangenaam warm. We zochten een rustig, 
veilig plekje om ongestoord te kunnen picknicken. 
Nog vol van euforie loop ik met mijn lunchpakketje 
naar de enige grote boom op deze vlakte, en...jakkes! 
Ik stap met mijn sandalen in de zebrapoep. Heb ik 
weer! Gelukkig kon deze dag niet meer stuk. Ik voelde 
me weer even kind wiens droom zojuist werkelijkheid 
was geworden.

KENIA
MIJN KINDERDROOM ACHTERNA

door Femke van Trijen, 
Reisspecialist ExperienceTravel

Er zijn nog maar weinig plekken op aarde waar mens, dier en natuur zó met elkaar verweven zijn 
als in Afrika. Het contrast tussen ons dagelijks leven en hun dagelijkse portie overleven, is iets 
dat me als kind al fascineerde. Als (ondertussen) groot fan van Azië, werd het dan ook eindelijk 
tijd om mijn kinderdroom waar te maken. Ik, als groot dierenliefhebber, ging op reis naar Kenia 
en Tanzania!
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Wakker worden met het slaan van de golven op 
het strand is weer eens wat anders. In de ochtend  
vertoeven we onder de palmbomen aan het 
zwembad en ’s middags gaan we naar Papeete met 
het hotelbusje. Papeete is het bestuurscentrum van 
Frans-Polynesië. Op de overheidsgebouwen hangt 
naast de Franse en de Frans-Polynesische ook de 
Europese vlag. De vele rotondes die hier intussen 
zijn aangelegd zullen wel door Europa zijn betaald. 
Die rotondes waren er de eerste keer dat we hier 
waren nog niet. Papeete is een beetje een rommelige 
stadje. Het heeft een grote haven met een heleboel 
zeegaande zeiljachten waaronder een met de 
Nederlandse vlag uit Amsterdam. Veel winkeltjes 
zijn puur gericht op de toerist. Volendam in het klein 
zeg maar. Het ‘barst’ van de zaken die alleen maar 
zwarte parels verkopen. Niet zo vreemd natuurlijk 
als je weet dat hier een grote parelkweek- en 
verwerkingsindustrie bestaat, maar zoveel kan nooit 
goed zijn voor de business.
In de avond bij het diner zien we een voorstelling van 
een dansgroep uit de Marquesas. De eilandengroep 
waar we zaterdag met de Aranui 5 heen varen.tdekten 
we de mooiste plekken van Ecuador.

Vrijdag 12 augustus
Over deze dag kan ik kort zijn. Zonnig, warm en de 
hele dag lezen in een ligstoel onder de palmbomen 
bij het zwembad. De hele dag in de schaduw en toch 
lichtjes verbrand (zo gebeurt in de tropen). Straks 
inpakken en morgenochtend worden we om 08.00 uur 
opgehaald voor ons ritje naar de boot. The freighter 
to paradise (de vrachtboot naar het paradijs) zoals het 
in de folder staat. We zullen zien.

Zaterdag 13 augustus
Bij vertrek zien we meteen al een paar dolfijnen die 
een eindje meezwemmen. Misschien zien we ook nog 
walvissen in het verloop van de reis, want volgens 
de deskundigen aan boord is dit de tijd dat ze deze 
kant opkomen om jongen te krijgen waarna ze een 
tijdje rondhangen in de warme Polynesische zee. Deze 
eerste dag is het niets anders dan varen. Pas in de 
loop van zondag komen we op de eerste atol aan met 
de naam Takapoto in de Tuamoto archipel. Dit varen 
is wel nodig om te wennen aan het schommelen van 
de boot. We zien de eerste passagiers met pleistertjes 
achter het oor lopen, zij hebben daarnaast ook de 
nodige pillen in de maag. De pillen versuffen je een 
beetje en dus val je gemakkelijk in slaap, ook op de 

momenten dat je dat niet wilt. Inmiddels hebben 
we Takapoto gehad. De zwemmers en snorkelaars 
hebben hier hun eerste ‘baantjes’ kunnen trekken. 
Op deze atol wonen slechts 400 mensen. Op 
het strand is een deel van de bemanning bezig 
met korte demonstraties zoals ‘Hoe sla je een 
kokosnoot open in twee, mooi gelijke stukken en 
voorkom je dat er niet te veel kokosmelk wordt 
geknoeid’.
Als ik dit type zijn we bezig één van de twee 
zogenaamde zeedagen in deze reis. Je komt op 
deze dagen niet aan land. Je hoeft je helemaal 
niet te vervelen, want er wordt van alles voor 
je georganiseerd.  Cursus Polynesische dansen, 
cursus vlechten van palmbladeren enz. Daarbij 

komen dan ook nog de informatiebijeenkomsten over 
cultuur, taal en archeologie. Kortom, genoeg te doen.
Bij Nuku Hiva, ons eerste eiland van de Marquesas, 
hebben we de eerste internetmogelijkheid. Daar zal ik 
proberen dit reisverhaaltje te versturen. Later volgen 
er meer als er gelegenheid is op de andere eilanden. 
Ander wordt het pas Papeete.

Donderdag 18 augustus 2016
Na 2,5 dagen varen zijn we nu in de Marquesas 
eilandengroep. ‘The Marquesaseilanden zijn groots, 
stralen kracht uit en zijn charismatisch’, zo staat 
omschreven in de reisgidsen. Groots is misschien niet 
het beste woord, want groot zijn ze niet. Ze stralen 
kracht uit in de zin dat het eilanden zijn met scherpe 
pieken, mooie valleien en schitterende stranden. De 
wegen zijn smal en geen enkele weg is vlak. Het is 
alsof je in mini Alpen bent, maar dan veel groener, 
veel warmer en met veel meer gekleurde bloemen en 
fruitbomen. Er is voor ons een proeverij georganiseerd 
met papaja’s, mango’s, bananen en nog veel meer fruit.
De eilanden liggen niet zover van elkaar in een 
kobaltblauwe zee die tot nu toe erg rustig is. Ook 
het weer hebben we mee, nog geen druppel regen. 
Terwijl het nu in de Marquesas, in tegenstelling tot 
Tahiti, regentijd is. De zee beukt op sommige stukken 
op de basaltrotsen en even verder rollen de flinke 
golven op een zwart of hagelwit strand. Zwart waar 
het vulkanische gesteente overheerst en wit waar 
het koraal de overhand heeft. Naast de schitterende 
natuur is de cultuur zonder meer de moeite waard. 
In alles: taal, keuken, dansen, houtsnijwerk en andere 
kunstuitingen voelen de mensen zich verschillend 
van de rest van Frans-Polynesië. Daarbij komt nog dat 
hier geen grote resorts of hotels zijn. 

Overal waar de Aranui 5 aankomt is het een 
belevenis voor de bevolking. Niet omdat er een 
grote groep toeristen aan boord is, maar vooral 
omdat de boot hun bestellingen lost. Het is dan 

FRANS-POLYNESIË
MET DE ARANUI 5

door Dhr. van de Wiel, 
ExperienceTravel reiziger

Dhr. van de Wiel vertrok in augustus 2016 naar Frans-Polynesië. U leest een deel van zijn reis-
journaal waarin hij over zijn cruise ervaringen met de Aranui 5 schrijft.
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ook een aan- en afrijden van pick-ups en kleine 
vrachtauto’s. Er gaan een heleboel kokos-, melk- en 
andere landbouwproducten weer mee terug naar 
andere eilanden. Het is dan dus op en rond de boot 
een drukte van belang. Ook wij worden ‘gelost’ om 
op excursie te gaan met het deel van de bemanning 
dat zorg draagt voor de passagiers. De andere 
bemanningsleden doen werk dat hoort bij dat van een 
vrachtboot, alleen met mindere voorzieningen dan de 
havenfaciliteiten die wij in onze havens kennen. Soms 
kan de boot helemaal niet aanleggen aan een kade 
en wordt alles op lichters aan land gezet, zo op het 
strand of een grasveld. Geweldig om te zien hoe dit 
allemaal in zijn werk gaat. 

Bij het eiland Nuka Hiva, de eerste stop, zijn we met 
4-wheel drives naar een archeologische plaats gaan 
kijken. Meteen werden we meegenomen in de lokale 
cultuur. We dachten te gaan kijken naar de oude en 
heilige plaatsen van de eerste bewoners hier. Die 
stammen overigens af van Taiwan voor de Chinezen 
daar kwamen. Door allerlei migraties waar ik verder 
niet op inga zijn deze mensen via Maleisië, Indonesië, 
de Filipijnen en Papua Nieuw-Guinea in de Stille 
Oceaan terecht gekomen.
Naast tiki’s stonden een paar grote trommels klaar 
op een oud platform van lavastenen. De achtergrond 
was een enorme, oude boom met grote luchtwortels. 
Vanachter die boom verscheen een vervaarlijk 
uitziende ‘krijger’ die ons met angstaanjagende kreten 
begroette. Een beetje op dezelfde manier zoals de 
Maori’s dat doen met hun haka. Het bleef niet bij 
die ene getatoeëerde  krijger. Met de trommelaar 

kwamen er nog twee tevoorschijn vergezeld van een 
vrouw, in de bekende rokjes van palmbladeren en 
de heren allemaal voorzien van tattoos. We kregen 
hiermee een eerste ervaring met de traditionele 
dansen die hier nog steeds in ere gehouden worden. 
We weten intussen dat de mensen hier erg van zingen 
en dansen houden. Er kan geen dag voorbijgaan of er 
wordt gespeeld, gezongen en gedanst.  De muzikanten 
spelen hier naast een grote staande drum ook op 
gitaar en ukelele. Niet alleen het kleine viersnarige 
instrument dat we allemaal kennen van Brigitte 
Kaandorp. Ze spelen ook op een achtsnarige variant 
die hetzelfde gestemd is, maar veel hoger. Ik heb 
maar een beetje aangepapt met die ukelele spelers 
en intussen al twee keer op de ukelele mee mogen 
spelen tijdens een zang en dans uitvoering van het 
begeleidend orkestje. Het zijn hartstikke vriendelijke 
en open mensen dus ze zitten er niet mee als er een 
‘bleekscheet’ meedoet.
Het is hier lang leve de lol en iedere afwisseling is 
welkom.

Als we van boord gaan is er bijna altijd een vast 
patroon op de eilanden. Voor de goede orde, het zijn 
kleine gemeenschappen variërend van 400 tot 3500 
mensen. Je wordt in het dorpje ontvangen met zang 
en daarna volgt een cultureel programma. Ze laten 
zien hoe iets gemaakt wordt. Kokosolie, vlechtwerk 
met palmboombladeren enz. Daarbij is er altijd een 
hal waarin de plaatselijke kunstenaars hun hout- en 
beensnijwerk laten zien en verkopen. De dames 
maken meestal sieraden en textiel. Ze maken heel 
mooie omslagdoeken (de Polynesische naam is 

pareu). We hebben een ‘modeshow” gehad waarin ze 
laten zien op hoeveel manieren die pareu’s te dragen 
zijn. Je zou het kunnen vergelijken met een sarong. 
We vervelen ons niet, want we worden van ’s morgens 
vroeg tot in de avond beziggehouden. We hebben 
intussen de volgende eilanden gehad: Takapoto, Nuku 
Hiva, Ua Pou, Hiva Oa, Tahuata en vandaag Fatu Hiva. 
We zijn hier van de ene kant van het eiland naar de 
andere gelopen. Een wandeltocht voor de liefhebbers 
van 17 km. Eerst knap stijl omhoog tot 635 meter en 
dan weer knap stijl omlaag aan de andere kant. Een 
fantastische tocht met prachtige doorkijkjes naar de 
baaien en steile valleien. Het schip vaart intussen 
ook van de ene baai naar de andere om daar lading 
te lossen en te laden. Het was behoorlijk inspannend 
maar zeker de inspanning waard.


