Uitgedroogd, berucht en happy
Datum: 02-02-2016 | Dag: 155 | Km stand: 11.361 km | Land: Cambodja
Afgelopen weken:

De tijd vliegt, iedere dag tot nu toe was
een uitdaging sinds ik in Vietnam
landde. Een korte terugblik. Ik landde in
Hanoi na een groot avontuur in Nepal,
India en Bangladesh. De nieuwe cultuur
was een verademing moet ik zeggen.
Het goed bedoelde (maar opdringerige)
en regelmatig extreme enthousiasme
van de Bengaalse cultuur maakte
plaats
voor
honderden
'hello's',
glimlachen en zelf een bijnaam: ‘The
Crazy Dutchman', omdat men mijn tocht
volslagen idioot vond. Cát Bà Island
was de plek waar ik ondanks de regen
even mijn lichamelijke en geestelijke
batterij kon opladen. Een Fransman,
Christophe, die met zijn motor van
Bangkok naar Noord Vietnam reisde,
werd mijn vaste buddy hier. Op de
motor crosste hij mij het hele eiland over
en
gingen
we
naar
kleine
vissersdorpjes voor ons avondeten.
Onze
wegen
scheidden
toen
Christophe de ferry naar het vasteland
miste: hij was zonder benzine komen te
staan. In Vietnam volgde ik de kust naar
het zuiden tot ik in Hoi An arriveerde.
Vanaf deze prachtige stad ging ik het
binnenland van Vietnam weer in en dat
bleek een fantastische keuze! Groene
bergen, groene bergen en nog eens
groene bergen. De zuurstof deed mij
zeker goed en een tegenslag bij een
grensovergang waardoor ik 50 km terug
moest door dit super zware gebied, kon
me niet deren. Nadat ik de juiste route
naar de internationale grens had
gevonden, veranderde het mooie weer
in regen; warme regen wel te verstaan.
Mijn nieuwe route leidde mij door een

150 km lang stuk ongerepte natuur.
Geen toerist te zien, wat ik stiekem
heerlijk vind: die toeristen maken het
moeilijk om de werkelijke cultuur te
leren kennen. Maar toen ik dacht dat ik
voor de tweede keer Laos in mocht,
kwam ik vast te zitten in het
grensgebied tussen Vietnam en Laos.
Ik had een stempel voor het verlaten
van Vietnam, maar kreeg geen stempel
voor het binnengaan van Laos ondanks mijn visum dat ik al geregeld
had in Hanoi. Ik heb 3,5 uur
onderhandeld op beide grensposten,
met douaniers en zelfs met enkele
ambassadeurs
die
toevallig
langskwamen, toen bleek dat een
vrouw met 'You smile, I smile' op haar
jas toch de invloedrijkste persoon was.
Zij kreeg alles binnen 15 minuten
geregeld: er werd een nieuw gratis
visum in mijn paspoort geplakt. Zo snel
ik kon sjeesde ik de jungle van Laos in,
maar niet zonder het dametje te
bedanken! Het was inmiddels 37
graden Celsius, en midden op de dag.
Wat volgde was een onvergetelijke, erg
zware maar prachtige tocht van nog
eens 96 km recht door de jungle. Ik
merkte dat ik begon uit te drogen (dat
punt bereik je nogal snel als je 15+ liter
water per dag gebruikt), maar gelukkig
vond ik water bij een tempeltje... Toen
ik ‘s avonds het filmpje van die dag
online zette, explodeerde mijn telefoon
van de reacties (filmpje niet gezien?
Bekijk
hem
snel:
https://youtu.be/2iO3nEdN7Uw)... Een
rustdag in Attapue, een stadje net
buiten de jungle en ik was weer klaar
voor het volgende stuk jungle! All the

way to the Mekong River! Tijdens deze
rit kreeg ik 3 lekke banden, ben ik
verdwaald in de jungle, moest ik mijn
fiets over bomen tillen en stukken door
moerassen banjeren. Mede dankzij de
gastvrije lokale bevolking (zie foto) kon
ik de 116 km in enkele uren volbrengen.
De moraal was hoog en de volgende
ochtend zoefde ik rond 15.00 uur
Cambodja in. Het land van de kleine
kraampjes, Anchor-van-alles-en-nogWat en natuurlijk de gefrituurde
vogelspin! Nu geniet ik enkele dagen in
Siem Riep, alweer midden in
Cambodja! Even 'rust', een zwembad

en wat hardlopen in plaats van fietsen;
het doet me goed.

Volgende land en uitdagingen: Thailand

Nog te gaan: 43.639 km

Bangkok, dat wordt zeker weer een compleet andere wereld! Nog dik 300 km en dan
ga ik kennis maken met deze wereldstad. Ik kijk er onwijs naar uit, ook omdat de
temperatuur iets zal dalen. Echter wat misschien fijn lijkt, zal zeker niet gemakkelijk
worden! De moesson is aangebroken hier, dus voordat ik naar Australië ga zal ik mij
hier eerst doorheen moeten knokken... Ik kan niet wachten om weer door te gaan, ik
geniet en voel me sterk!

‘The borders of life are determined by the power of will
or the loss of consciousness’
American Soldiers | 1968 | fighting in Laos.

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

