Adrenaline junkie en straatraces in Bangkok
Datum: 01-03-2016 | Dag: 183 | Km stand: 13.888 km | Land: Singapore
Afgelopen weken:

6 maanden op avontuur, 6 maanden
leef ik op de fiets, 6 maanden lang zoek
ik grenzen op en verleg ik mijn grenzen.
En hier zit ik dan gewoon in Singapore,
bij een fantastische familie die mij al
vanaf het begin van mijn reis blijkt te
volgen! Tijdens mijn avontuur tot nu toe
bracht iedere dag mij wat nieuws: het
uitgraven van mijn fiets met een vork
(Azerbeidzjan); het slapen in een
rioolbuis (Kazachstan & Oezbekistan);
het maken dat je wegkomt uit een
precaire situatie waarin je aangestaard
wordt door 300 paar ogen (India). Ik
moet eerlijk zeggen, mijn hoofd begint
momenteel een beetje vol te raken van
alle indrukken, maar wat wil je, na 33
verschillende landen! De afgelopen
weken maakte ik kennis met Thailand,
Maleisië
en
Singapore.
Het
indrukwekkendste vond ik Thailand. De
meeste fietsers die ik tegenkwam,
vonden Bangkok niet te doen op de fiets
(dan zijn ze zeker niet in Dhaka –
Bangladesh geweest: dát is pas groot,
druk, vies en vol verkeer…). Ik fietste
Bangkok rustig uit en vervolgde mijn
weg richting de oostkust. Zee, strand en
rust was waar ik zin in had: binnen 1
dag zat ik aan de kust. Na 3 dagen
prachtig fietsen langs de zee, minimaal
2x per dag zwemmen en natuurlijk
kamperen op het strand, besloot ik
Thailand te doorkruizen en de westkust
eens te bekijken. En zo kwam ik in
Krabi, een mooie stad waar ik nog nooit
van gehoord had; daar ben ik de 1260
treden naar de Wat Tham Seua tempel
opgerend. Dezelfde avond kreeg ik
bericht uit Nederland: 'zie je over 2
dagen'! Ongelooflijk maar waar, 2

vrienden gingen toevallig ook naar
Krabi! Dit weerzien deed me zo goed,
het gaf echt een energie booster. Ik ben
stiekem blij dat ik nog geen verder
bezoek heb gehad, misschien heb ik
zo’n energie booster later nog hard
nodig... Wat kleinere maar soms net zo
fijne oppeppers krijg ik van de mensen
die ik onderweg tegenkom. Een goed
voorbeeld zijn de Brazilianen (filmpje
niet
gezien?
https://youtu.be/Ejhbe9mhceo) die ook
om de wereld wilden fietsen, wat helaas
toch iets anders liep. Ze vertelden met
pijn in het hart dat ze na Kuala Lumpur
gingen vliegen naar Bali, om daarna
terug te vliegen naar Brazilië.
Financieel
was
het
namelijk
tegengevallen; ze waren te lang blijven
hangen in het dure Europa… Ik probeer
hier natuurlijk van te leren, ik hoop niet
in dat zelfde schuitje terecht te komen.
Over leren gesproken: ik heb heel wat
mogen leren de afgelopen tijd! Het is te
veel om allemaal op te noemen, maar
hier zijn toch enkele leuke voorbeelden:
In Thailand spreek men het cijfer 5 uit
als 'ha', waar de digitale jeugd goed
gebruik van maakt: 55555 = ha ha ha ha
ha! In Maleisië krijg je groepskorting als
je meer dan 3 borden eten bestelt. Ook
als je alleen bent… In Georgië heb je
overal waakhonden zo groot als
kalveren die aanslaan als je voorbij
fietst; als je echter terug blaft piepen ze
als speenvarkens! Af en toe moet je
alsnog keihard weg fietsen, als je pech
hebt ook nog eens bergop... Behalve dit
soort mooie lessen, kom ik natuurlijk
ook minder fijne dingen tegen. Soms
kan zo’n leermoment ook knap lastig
zijn: verliefd worden in de eerste
maanden van je reis is geen pretje. Tot

over... 21 maanden? Een hard zadel is
super, maar na 200 km blijf je hem toch
echt nog zeker 4 uur voelen, ook als je
niet zit… Contacten met vrienden
verwateren
naarmate
je
verder
wegfietst. Maar nemen ze ook weer toe
als je dichterbij komt, of nemen andere
vrienden deze plaatsen in? Het hoort
allemaal bij een trip als deze, toch? In
ieder geval voel ik me lichamelijke
beresterk de laatste tijd! Die 200km
haal ik met een beetje inzet iedere dag
(tot verbazing van andere fietsers). Ook
het fietsen in de grote steden vormt
geen enkel probleem, zelfs met hoge
snelheden! Wedstrijdjes met motoren
midden in Bangkok of Kuala Lumpur,
met 53km/h tussen de auto's op een 6baans snelweg; dat hoort er voor mij
gewoon bij. Nou moet ik toegeven dat ik

soms ook wel een beetje een
adrenaline junkie ben, maar dat hadden
jullie misschien al gemerkt. Helaas was
mijn achterband hierdoor wel na 12.000
km aan vervanging toe (twaalf duizend
kilometer! Het was dan ook een echte
Schwalbe Marathon Mondiaal Plus)….

Volgende land en uitdagingen: Indonesië en Australië

Nog te gaan: 41.112 km

Als ik over de eilanden Java en Bali begin, krijg ik veel waarschuwingen te horen. De
moesson die aangebroken is, de drukte en de vele heuvels. Ik durf al te zeggen; 'klinkt
bekend'. Dit laatste stuk Azië zal zeker spannend worden, maar misschien herken ik
ook wel iets van toen ik als klein jochie een zomer op Java was en lekker in de zee
zwom. We werden op een eilandje voor de kust uitgenodigd, om bij zeer gastvrije
lokale mensen wat te drinken. Toen we daar zaten, staarden er zeker 40 mensen door
de deur en het enige raampje van het hutje naar binnen. Ze hadden nog niet vaak een
blank jongetje gezien… Na Bali volgt weer een groot avontuur: recht door het hart van
Australië fietsen. De oorsprong van mijn droom ligt hier: vlakbij Uluru heb ik 16 jaar
geleden de twee fietsers ontmoet die mij het idee gaven om noord-zuid door de
woestijn van Australië te fietsen. Als voorbereiding en training voor de meer dan 3000
km door 'The Red Centre' fietste ik de afgelopen tijd soms zeer lange afstanden. Ik
heb er ontzettend veel zin in en ben absoluut geen greintje motivatie verloren in het
afgelopen half jaar. De vraag is: durf jij nog mee voor weer 6 maanden?!

‘The biggest adventure you can take
is live the life of your dreams’
Fietsenmaker | Maleisië | Grens Singapore

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

