Bergpassen, botsing plus brits bij de politie,
nu bijtanken
Datum: 01-04-2016  | Dag: 213 | Km stand: 15.321 km | Land: Australië
Afgelopen weken:

De weken vlogen weer voorbij. Een
heerlijke
tijd
met
fantastische
hoogtepunten maar ook super donkere
dieptepunten. Mijn vorige update
schreef ik vanuit Singapore en nu zit ik
alweer in Australië! Helaas wel vast in
Darwin momenteel, omdat ik op een
pakket uit Nederland wacht dat ergens
bij de douane spoorloos raakte, maar
dat geeft me natuurlijk ook de tijd om
eens goed rust te nemen. Dat heb ik
trouwens 2 dagen volgehouden, daarna
ben ik weer fanatiek gaan sporten…
Hoogtepunten had de afgelopen maand
genoeg. Het eerste waar ik aan
terugdenk, was wel de dag dat ik op
Midden Java fietste tussen de vulkaan
Genung Lawu en zijn parasitische
kegels (bergen vulkanisch materiaal
ontstaan door uitbarstingen in de
flanken van de oude vulkaan). Ik dacht
een kortere route gevonden te hebben
en even op 700 meter hoogte een
bergpas te nemen! Ik had ‘s avonds
mijn kamp opgeslagen op 600 meter en
de volgende ochtend begon ik vrolijk
aan de laatste 100 meter. Helaas bleek
100 meter meer dan 1200 meter te
worden, met hellingspercentages tot
42%! Even om aan te geven hoe steil dit
is: ik heb mijn fietstassen om moeten
wisselen, zodat ik meer gewicht aan de
voorkant had; ik kon mijn voorwiel niet
meer op de grond houden! Sommige
stukken ben ik ook maar gaan lopen,
mijn benen waren 'een beetje' moe…
De 60 km downhill in de mist vanaf 1892
m hoogte waren ongekend mooi!

Brommers, motoren of auto's; niemand
was sneller en koos betere lijnen dan
die gekke Hollander op de fiets. Je had
de blikken in de ogen van de
Indonesiërs moeten zien, als ze
ingehaald werden door een Hollander
die met losse handen op de fiets naar
beneden kwam..! Helaas, toen ik weer
op zeeniveau fietste, gebeurde datgene
waar ik mijn hele reis al bang voor was:
een ongeluk. Ondanks alle drukte en
chaos was ik nog nooit aangereden of
gevallen. Nu gebeurde het toch, buiten
mijn schuld om. Ik werd door een
moeder met kind op een brommertje
ingehaald aan de verkeerde kant. Een
van mijn tassen bleef hangen aan de
uitlaat, onze sturen raakten in elkaar en
BAM, daar lag ik naast mijn fiets, languit
midden op straat. Ik sprong zo snel
mogelijk op, want ik hoorde de
piepende remmen van de vrachtwagen
die ik net had ingehaald. Moeder en
kind wisten niet hoe snel ze weg
moesten komen (later is mij uitgelegd
dat ze zeer waarschijnlijk geen
verzekering hadden). Ik was wonder
boven wonder ongedeerd, had alleen
wat schrammen en mijn fiets slechts
wat blikschade! Ondanks de file van
200 brommertjes achter de vrachtauto,
werd ik door niemand geholpen. Nu kan
ik officieel zeggen: om de Indonesische
verkeersregels te snappen moet je ze
ervaren! Wat een land… Om die dag in
stijl af te sluiten, kon ik geen geschikte
slaapplek vinden. Niemand liet mij
binnen of wilde me op hun terrein laten
kamperen. Smoesjes als de enge hond
(zo groot als mijn voet), geen plaats

(weiland als achtertuin) of we moeten er
zo vroeg uit (ik ook) zorgden er
uiteindelijk voor dat ik bij het
politiebureau aanklopte. Tot mijn
vreugde hadden ze al een bed
klaarstaan voor dergelijke gevallen en
mocht ik daar zonder iets te betalen
slapen! Na wat foto's met de chef en
een borrel op kosten van de lokale
politie (absurd maar waar) ben ik
heerlijk tussen de muggen in slaap
gevallen… Na Java nam ik de veerboot
naar het prachtige Bali. Wat een oase
van rust, cultuur en natuur! Ik zwom
iedere dag in de helderblauwe zee
terwijl ik daar pal naast kilometers
wegtrapte op mijn Santos Travelmaster.
De warmte was extreem maar ik begon
eraan te wennen. Ik dronk gemiddeld
10 liter water per dag en na twee dagen
van West naar Oost Bali via de
Noordkust belandde ik in Amlapura.
Een week rust, snorkelen (beelden niet
gezien?
zie:

https://www.youtube.com/watch?v=Fpk
R6x2FzMk) en fietsroutes uitstippelen
in dit vreselijk heuvelachtige gebied,
fantastisch! Vanaf Denpassar vloog ik
naar Darwin, mentaal voorbereid op
misschien wel het gevaarlijkste stuk van
mijn rit!

Volgende land en uitdagingen: Australië, The Red Centre

Nog te gaan: 39.679 km

Australië, Ozzieland, het land waar het zaadje van dit avontuur geplant is. Ik verwacht
absoluut een heftige periode tegemoet te gaan. De gevoelstemperatuur hier in Darwin
loopt op tot 47°C en dan heb ik nu nog schaduw; straks fiets ik alleen door de rode
woestijn! Ik heb er onwijs veel zin in en als ik het pakket uit Nederland uiteindelijk
binnen heb, zal ik meteen vertrekken. Van Darwin recht door The Red Centre en op
naar Melbourne en Sydney! Meer dan 4000 km woestijn voor de boeg. Voor na Sydney
heb ik een heel gave plaats in gedachten, maar hierover volgende keer meer!

‘My respect for you is endless, but I think you are
completely mental! Good luck, mate!’
Douane beambte | Vliegveld Darwin | Australië

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

