Beuken, breken, beter; 4 koude weken
Datum: 03-11-2015 | Dag: 63 | Km stand: 5536 km | Land: Georgië
Afgelopen weken:

De Zwarte Zee kust is een uitdaging op
de fiets, helemaal in dit herfstseizoen. Ik
heb het ervaren en deze missie
volbracht! Ik startte na een heerlijk
verblijf in Istanbul vol energie aan mijn
tocht richting de kust. 2 dagen later:
zon, zee en kamperen op het strand...
Yes! Schijn bedroog helaas; ik werd de
volgende ochtend ruw gewekt door een
storm die over zee aankwam (zie
achtergrondfoto). Had ik maar extra
genoten van die ene laatste zomerdag,
want vanaf die ochtend begon het natte
weer: wind, regen of gewoon zwaar
bewolkt, maar geen zon… Halverwege
mijn route van West naar Oost Turkije
kreeg ik tot overmaat van ramp last van
mijn buik. Krampen, koorts en
pijnscheuten: iets was goed mis! Twee
weken fietste ik door (vraag niet hoe),
maar toen besloot ik medische hulp in
te roepen. Ik kreeg een antibiotica kuur
voor 3 dagen en voelde me vanaf dag 2
gelukkig weer goed. Vanaf de stad
Sinop waren de mensen zo anders
(oorspronkelijk
Georgisch
of
Azerbeidzjaans) en de vriendelijkheid
van de bevolking nam alleen maar toe!
Ik sliep bijna elke nacht bij lokale
mensen, wat soms prachtig uit de hand
liep! Perfect voorbeeld is de kilo
klaargemaakte vis die ik van een visser
meekreeg. Nou eet ik wel veel, maar
een kilo vis krijg ik na een zware
buikgriep echt niet in één keer weg.. 3
dagen later kwam de vis echt mijn neus
uit! Iets waar ik vanaf mijn vertrek uit
Istanbul al naar uitkeek was mijn

aankomst in Trabzon. Hier zou ik mijn
goede vriend Ismail weerzien en bij zijn
familie logeren. Samen zouden we naar
de hamam gaan, al het lokale voedsel
uitproberen én hij zou winter materiaal
meenemen uit Nederland (het backup
team werkte klokje rond om mijn
bestellijst in orde te maken - helden)! Nu
zit ik 400 km na Trabzon alweer diep in
het volgende land en denk terug aan de
heerlijke dagen daar. Ik ben 3 kilo
aangekomen, heb geslapen in een zalig
bed en ben van binnen en van buiten
weer schoon. Georgië reed ik binnen
via Batumi en al snel bleek dat ik mijn
route
moest
veranderen.
De
oorspronkelijke route lag al in de
sneeuw, terwijl ook de nieuwe route
verre van makkelijk is. Temperaturen
van +19° overdag tot +3,5° C ‘s nachts
zijn geen uitzondering. Door de straffe
wind ligt de gevoelstemperatuur toch
dicht bij het vriespunt. De winterspullen
waren precies op tijd.

Volgende land en uitdagingen: Azerbeidzjan & Turkmenistan
Nog te gaan: 49.470 km

26 november 2015 verloopt mijn Chinese visum dus ik moet zo spoedig mogelijk
richting China. Eerst nog zorgen dat ik de Kaspische Zee over kom, een transit visum
krijg voor Turkmenistan en onderweg niet opgegeten word door wolven en beren! De
winter treedt in, veel mensen zeggen dat ik gek ben en veel fietsers stoppen zelf al in
Baku (Azerbeidzjan), maar ik ga proberen door te knallen, sneeuw ga ik hoe dan ook
tegenkomen…

‘Stay positive, no matter what,
help will always come in unexpected ways!’
Rick Creemers | Zwarte Zee | Turkije

Volg mij www.thecyclingdutchman.com
of klik op het fiets symbool hiernaast!

