
In 5 maanden 10.000 kilometer fietsen en 55.000 hoogtemeters klimmen. 
Van Zuid-Frankrijk naar Kirgizië via Italië, Griekenland, Turkije, Iran, 
Turkmenistan, Uzbekistan en Tadjikistan. Een afgebroken kies op dag 2, 
flinke diarree in week 2, een gebroken fietsframe in maand 2, 2 enorme 
honden die de achtervolging inzetten, een bedorven ei en 10 dagen 
hondsberoerd, een fiets met alle bepakking die met 100 per uur van een 
pick-up truck valt, zonder water komen in de woestijn, een dag illegaal in 
Iran, 10 minuten voor de deadline de grens van politiestaat Turkmenistan 
bereiken, zonder paspoort in Uzbekistan. Van deze en nog veel meer 
vermakelijke avonturen kunt u meegenieten in “Stukske fietsen, Kubila 
gaat over grenzen”.

Paul van Est is 48 jaar

Hij is fietsend tuinier en milieu-econoom 
en barman, natuurlijk is hij ook barman

Samen met zijn kat Mansie woont hij in het centrum van Tilburg
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“Een stukske fietsen en daar een boek over schrijven: da’s te makkelijk. 
En eigenlijk ook een beetje aanstellerij” - AHJ Dautzenberg

“Ik heb al twee jaar geen boek meer gelezen knikker” - De Opperpater

“Ben jij eigenlijk wel tuinman?” - Hesther Melief, Close-Act





STUKSKE FIETSEN 
Kubila gaat over grenzen

Paul van Est

Dit boek is goedgekeurd

door De Opperpater



Voor jou 

Colofon
Gelimiteerde oplage (120 exemplaren), januari 2019 
Druk: Van de Ven Printservice en Drukwerk, Hilvarenbeek

Copyright ©2019 Paul van Est

Tekstcorrecties: Heer Olifant, Heer Van den Akker 
Routekaart: Amber Zwijns en Paul van Est, ook voor al uw karaokes 
Vormgeving en concept: Dennis van Renesse



INHOUDSOPGAVE 

1.       oe het begon.......................................................................................

2. Als je Frankrijk maar door bent........................................................ 
    Frankrijk

3. Langzaam wordt het echt lente.............................................................. 
    Italië

4. Langs strand, zee, bergen, kloosters en... sneeuw?.................................. 
    Griekenland

5. Over diverse wegen en het pad naar uniformiteit................................... 
    Turkije

6. Farsi is niet meteen te begrijpen............................................................... 
    Iran

7. Flink doortrappen.................................................................................... 
    Turkmenistan

8. Als lachen leven konden geven, Het Land van de Gouden Lach............ 
    Uzbekistan

9. Méér: van grind los, gravel, los zand en grote hoogtes............................ 
    Tadjikistan

10. Eindelijk in het droomland...................................................................... 
    Kirgizië

5

 7 

 11 

 16 

 23 

 45 

 70 

 73 

 84 

 99



4 Stukske fietsen



5Paul van Est  

 1. Hoe het begon
23 januari 2011

Over 8 weken vertrek ik. De tent en slaapzak, samen maar 3 kilo, zijn 
gekocht. Net als de kookset, waarmee ik zowel op gas als op benzine 
kan koken. De Rohloff-naaf met 14 versnellingen wordt de komende 
weken ingebouwd in de Koga Myata Randonneur met stalen frame. 
Door de Rohloff-naaf is er geen derailleur nodig en kun je traploos 
schakelen. Dat gaat nog van pas komen, want ik zal meer dan alleen 
gladde asfaltwegen tegenkomen. Nog 1 prikactie door de GGD en 
dan is het gele inentingenboekje ook goed gevuld. Nu kunnen de 
visa-aanvragen voor Iran en Uzbekistan beginnen.

19 maart 2011

Morgenavond om half 8 haalt Kees, naast vrachtwagenchauffeur de 
rechtshalf van voetbalclub Familie, Vrienden en Kennissen, me op 
met de vrachtauto. Al het regelen, verhuizen en inpakken, wat nog 
een hele kluif was deze laatste week, is nu achter de rug. Dinsdag zal 
ik in Avignon starten: eindelijk op de fiets.

Tot zo’n reis kom je niet zomaar. Enkele inspiratiebronnen zijn dan 
ook zeker het vermelden waard: Allereerst Ons Pa. Met hem maakte 
ik mijn eerste fietstrip. Samen met Ons Pa heb ik in 2001 in 6 dagen 
de Zuiderzeeroute gefietst op de fiets van mijn zwager Ronald Baars. 
Zelf had ik, toen dertiendejaars student, alleen een studentenbrakkie. 
Later volgden vrijwel jaarlijks gezamenlijke trips van een kleine week: 
door Vlaanderen, rondje Twente, Maasroute en Elfstedenroute vanuit 
Stiphout, de Eifel en Ardennen. Het hoogtepunt was onze gezamenlijke 
tocht van een maand vanuit Stiphout naar Santiago de Compostela in 
mei 2005. Je vader van bijna 68 weg zien rijden op de eerste heuvels in 
België en hem niet bij kunnen houden: onvergetelijk en onbetaalbaar. 
Een tweede belangrijke bron is een boek uit 1952 van G. Monnink: 
“Met fiets en tent naar de Orient”, over een fietstocht van twee mannen 
in de jaren dertig op oerdegelijke Fongers fietsen naar Jeruzalem. 
Als derde mag zeker ook Frank van Rijn niet onvermeld blijven. 
Sinds 1969 fietste deze onverwoestbare avonturier meer dan 500.000 



6 Stukske fietsen

kilometer bij elkaar op een bepakte en bezakte Gazelle. Dit is meer dan 
de afstand van onze aardbol tot de maan. Vooral het boek “De Gouden 
Capuchon” legde bij mij het zaadje om Centraal Azië te gaan verkennen.  
Dit zaadje begon te kiemen, toen ik in 2010 met Bas Verhoeven op 
fietsreis was in voormalig Joegoslavië. Op de camping in Albanië 
ontmoetten we Harrie Wagenaar, die via onder meer Iran naar India 
is gefietst.
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2. “Als je Frankrijk maar door bent” 
Frankrijk
Een mooi aspect van de start in Zuid-Frankrijk: meerijden in de 
vrachtwagen met Kees en daar door hem afgezet worden. In het 
weekend is Kees al jaren de rechtshalf van het wildvoetbalteam 
waar ik alweer een hele tijd deel van mag uitmaken. Doordeweeks 
zit Kees op een fikse, gele truck volgeladen met, jawel, autobanden. 
Liefst rijdt hij naar Denemarken of in 1 ruk naar Spanje, maar 
deze week rijdt hij door de binnenlanden van “dat Kutfrankrijk”, 
speciaal voor mij zodat ik mee kan rijden. Voor mij extra tijd om 
wat te ontstressen vooraleer te pedaleren. Op zondagavond om 
half 8 pikt Kees me op bij Mac Donalds op Katsbogten. De reis 
verloopt aanvankelijk voorspoedig. Vanaf Eindhoven rijden we in de 
prachtige avondschemering een bloedrode maan tegemoet, een maan 
die in 20 jaar niet meer zo dichtbij de aarde heeft gestaan als juist 
nu. We rijden vlot door België en Luxemburg, om 0 uur 22 begint de 
lente in Frankrijk, en tegen 2-en vinden we een parkeerplek op een 
parkeerplaats onder Metz.

De morgenstond heeft goudgevulde kiezen in de mond. Letterlijk 
dan, figuurlijk loopt het anders en voor Kees heel vervelend. 
Welgeteld 5 minuten, voordat we volgens de tachograaf weer 
mogen vertrekken klopt de onverbiddelijke Franse gendarmerie aan. 
“Nu rijd ik 17 jaar vrachtauto, 17 jaar, en neem ik 1 keer iemand mee 
naar dat Kutfrankrijk, 1 keer hè!” Niet vanwege te korte pauzes of te 
lang doorrijden, maar vanwege 3 te verwaarlozen overschrijdingen 
van totale reisduur, zoals 91,33 uur in plaats van 90 uur in 2 weken, 
krijgt Kees een bekeuring van maar liefst 1155 euro. Plus enkele 
uren wachttijd omdat de bekeuring betaald moet worden. Plus een 
omweg naar het politiebureau omdat ze zijn papieren en passant “par 
accident” meenemen. De letter der wet wordt hier strikt toegepast. 
De geest van de wet wordt in dit geval zwaar verwaarloosd. 
Dat mag de pret helaas drukken, natuurlijk vooral voor Kees. 
Gelukkig verloopt onze rit verder nog vrij voorspoedig. Na het 
lossen van een smak banden bij Stock Pneus 58 (ik heb het wit-



8 Stukske fietsen

zwarte Peugeot-shirtje dat ik daar krijg onderweg tot op de draad 
versleten) tuffen we door tot de nachtstop aan de Loire. In de ochtend 
via stop 2 naar St. Etienne, stop 3. Stop 4 ging ook vlot, we mochten 
zelfs lossen “pendant la midi”. En dat, terwijl de middagpauze heilig 
is in Frankrijk. Dit is al meer naar mijn vrijheidsgezinde geest. 
Om half 4 stap ik in Avignon op de fiets om een stukske fietsen te 
beginnen. Toch wel een speciaal moment. Ik word nagezwaaid en nog 
lang nagekeken door Kees. Wat gaat er om in zo’n man onderweg? 
Dat denkt hij en dat denk ik ook. Mooi dat we daar elkaar in die 
2 dagen samen in de cabine een inkijkje in hebben kunnen geven. 
Fietstrips plannen en het fietsen zelf, dat zijn twee aparte werelden. 
De bagage is in de praktijk altijd meer dan je van tevoren dacht, het 
klimmen is altijd weer zwaarder in het begin, afstanden blijken altijd 
groter. De omgeving blijkt specialer, het weer beter. En de benen 
kunnen als je eenmaal een tijdje onderweg bent altijd weer wel meer 
dan je verwacht na de zware eerste dagen.

De Provence is winters en lenteachtig tegelijk. De eerste vlinders 
dartelen op woensdag 23 maart al om me heen. Kleine weggetjes 
kan ik redelijk veel vinden door de weg te vragen. Naast de kopietjes 
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uit Kees zijn grote wegenboek van Frankrijk is dit vragen naar de 
weg de eerste dagen van grote waarde. Dat leer je gaandeweg als 
reisfietser door schade en schande: goede kaarten en goede tips zijn 
goud waard. Veel vragen aan mensen en onverwachte antwoorden 
en leuke gesprekken krijgen, dat is ook een charme van mijn 
vakantiefietsen. De eerste dagen zit je nog erg in je eigen wereld. 
Gaandeweg sta je meer en meer open. Voor je ligt steeds weer een 
nieuwe omgeving.

De derde middag zit ik heerlijk in het zonnetje van mijn lunch te 
genieten. Na een grote hap van mijn broodje blijkt dat inderdaad 
kraakvers: een kies van me wordt gekraakt en is dwars doormidden. 
En dat nadat ik net voor vertrek uitgebreid mijn hele gebit heb 
laten opkalefateren door tandarts en mondhygiëniste. Geluk bij 
een ongeluk: de zenuw is niet geraakt en van de kies slijten de 
scherpe randjes snel af. De komende maanden zullen zowel het 
geluk als het ongeluk nog vaak om het hoekje komen kijken. 
De dagen als reisfietser worden veelal als volgt gevuld: opstaan, eten, 
drinken, tent afbreken, stukske fietsen, rusten, eten, drinken, stukske 
fietsen, rusten, eten, drinken, stukske fietsen, koken, eten, nog een 
stukske fietsen in het magische uur voor zonsondergang, tentje 
opzetten, slapen, opstaan en daar gaat ‘ie weer. Door dit repetitieve 
karakter en het constant veel alleen zijn ervaar ik het reisfietsen als 
meditatief en contemplatief. Je bent met je gedachten vrijwel continu 
in het hier en nu. Vaak wordt me de vraag gesteld: “Op zo’n lange 
reis alleen zul je wel heel veel over van alles nadenken.” Maar dat 
doe ik dus vaak juist helemaal niet. Wellicht dat daardoor mogelijke 
problemen uit verleden, heden en in de toekomst verdwijnen. Niet 
door er op te reflecteren en er over na te denken, maar eerder door het 
allemaal op natuurlijke wijze los te laten. Een hele mooie paradox.

Na Frejus volg ik dagenlang de soms wat grillige azuurkust. Allereerst 
langs de mondaine steden Cannes en Nice, die een mooi contrast 
vormen met mijn basale bestaan als reisfietser. Door de kustgrillen 
gaat de weg op en af, up and down, rauf und runter, haute et baisse, 
horni y dolni, horendol zou je worden van al dat klimmen en dalen. 
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Zelf ben ik dol op het fietsen door de heuvels en de bergen. Het 
brengt veel meer afwisseling in het fietsen zelf. Ook de perspectieven 
in het landschap, dat zich als je op de fiets zit in een heel rustig 
tempo voor je ontvouwt, veranderen door het stijgen en dalen en 
het draaien en keren vrijwel continu. Qua fietsmoraal vind ik een 
heuvel of berg beklimmen en daarna afdalen ook veel fijner dan op 
het vlakke met tegenwind kampen of zelfs met wind mee fietsen. 
Bij tegenwind kan de weg afbuigen of de wind kan draaien of gaan 
liggen, waardoor je minder weerstand voelt en sneller vooruit gaat. 
Daar blijf je maar op hopen, meestal tegen beter weten in. Terwijl die 
heuvels en bergen, de eerste tienduizenden jaren in elk geval, rustig 
blijven liggen. Zie deze observatie desgewenst als een, weliswaar 
ietwat kromme, metafoor van hoe ik het leven beschouw en hoe ik 
bijgevolg mijn ‘tig ambachten zonder veel ongelukken-leven’ leid, 
waarin ik menig spreekwoordelijke heuvel en berg uit vrije wil op 
liet doemen. Al lijk ik nu uiteindelijk als fietsende tuinman in het 
vlakke Hart van Brabant toch wel een bezigheid gevonden te hebben 
die me duurzaam kan bekoren.
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 3. Langzaam wordt het echt lente 
Italië
Via de racebanen door Monaco en Monte Carlo beland ik op 
vrijdagmiddag in Italië. Waar het alweer wat meer lente is dan in 
Frankrijk, al fietst en loopt menig Italiaan eind maart nog met een 
ijsmuts op. Vanaf het begin van mijn fietsreis kampeer ik veel wild. 
In de schemer een rustige mooie plek ontmoeten en daar stillekes je 
lijf wassen, in je slaapzak kruipen en naar de maan en sterren kijken, 
de zee horen ruisen. De dag overdenken, naar muziek op de iPod 
luisteren en denken aan de dag die komt. Verder reikt de tijdshorizon 
niet. Alleen de eerste weken reflecteer ik nog op mijn leven van de 
laatste jaren. Over wat ik anders en beter had kunnen doen. Na een 
paar weken valt dat allemaal weg. En dat is fantastisch. Zo vond ik 
op mijn eerste lange fietsreis van zes weken mijn bewustzijn als kind 
terug. Gevoelens, hoe ik toen tegen het leven aan keek: ik bleek dat 
te hebben onthouden. Je komt zo dicht terug bij jezelf in je eentje, 
dat die dingen, die diep in jezelf verborgen zijn geraakt, weer aan de 
oppervlakte komen. Bijna magisch.

In Italië, terwijl alles soepel loopt, rijd ik een spiegel van een Mercedes 
af waar ik nèt rechts langs denk te kunnen. Dit gebeurt een minuutje 
nadat ik zelf dacht over een spiegeltje monteren. De autospiegel blijkt 
gelukkig niet kapot en excuseren voor mijn foutje blijkt meer dan 
genoeg. Het is een mooie, regelmatig herhaalde les voor mij dat ik als 
fietser hier de uitzondering op de weg ben en mijn gemak moet houden. 
“Het bezit van De Zaak is het einde van het vermaak”, dat zei de 
moeder van vrachtwagenchauffeur Kees vroeger nogal eens. Mocht 
dit de afgelopen jaren voor mij ook nog wel eens opgeld doen, 
bij een reis als deze is het juist niet zo. De Rohloff-naaf met 14 
versnellingen, waardoor ik traploos kan schakelen, gaat voor meer 
en meer plezier zorgen. Net als de tent, de kookset, de slaapmat 
en de slaapzak. Bovenal besef ik, dat de mensen en zaken die ik 
achterlaat, de mensen waar ik van houd vooral, juist door een reis als 
deze van meer waarde zullen worden en met elke trap weg van huis 
paradoxalerwijs juist ook weer dichterbij komen.
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Op zondag fiets ik via Genua, onder de pas ingestorte autobrug door, 
over de Passo di Bracco. Dat is de eerste van vele klimmen: 615 
meters hoog, met 30 kilo bepakking geen peulenschil, maar ik dop 
het boontje toch vrij gemakkelijk. In de stromende regen, dat wel. 
Maar gelukkig heb ik een wegwerpregenjasje bij me, dat mijn oudste 
zus me precies een week geleden nog mee heeft gegeven.

In Italië gebeurt eigenlijk verder niet veel. Een beetje fietsen, een 
beetje rondkijken, wat foto’s maken, een beetje voedselvergiftiging...  
Dat gedonder begint nu al. Heerlijk, zo’n Coniglio á la Ligure. 
Ligurië is de streek waar ik doorheen fiets. Maar als dat konijn 
3 dagen later nóg streken uithaalt in je darmen, is het tijd om de 
diacure uit toilettas 2 op te diepen. Naast de gewone toilettas heb ik 
een extra toilettas bij. In Italië tref ik ook een typisch Paasgebruik 
aan: enorme paaseieren, soms compleet met voetbalshawl en bal. 
Koffiebars vullen er de helft van de toonbank mee, zo groot zijn 
ze. Ze worden verloot en de opbrengst gaat naar een lokaal doel. 
Met zwakke benen tour ik 3 dagen rond, over gelukkig vrij vlak 
terrein. Dat is als je ziek bent wel fijn. Via Lucca bereik ik het 
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prachtige Florence. Daar neem ik een dag fietspauze om de stad te 
bekijken. Doordat ik nog wat ziek ben, neem ik niet zoveel in me op 
helaas, de maat is snel vol. In Florence scheer ik ook na 20 jaar mijn 
lange manen compleet af. Ze werden lang door een klassiek verhaal: 
toen ik in 1991 in militaire dienst moest, heb ik mijn haren lang laten 
groeien.

In Florence vallen vooral de enorme huizen met megadeuren me 
op, alsof die middeleeuwers 4 meter groot waren in plaats van 3 
turven hoog. En golfen deden die reuzen destijds denkelijk zuidelijk 
van het ook indrukwekkend mooie Siena in La Crete. Een prachtig 
landschap, dat mij aan een reuzengolfbaan doet denken met mooi 
afgeronde heuvels en hier en daar een rond meertje. Sowieso 
een mooie dag, deze laatste dag van maart. Weer fit, koken in de 
avondzon en slapen onder het afdak van een enorme hooischuur. 
Dus geen tent opzetten, geen tent afbreken, geen natte spullen 
inpakken en vrij zicht op de sterrenhemel. Zolang ik tenminste 
mijn lenzen in houd, anders zie ik de Grote Beer niet eens. 
Het fietsen gaat weer crescendo. Na 2 dagen komt de panache 
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helemaal terug in de beentjes en kan ik weer elke helling op.  
Maurizio uit Rome, die met zijn vriend en hun beider gemalinnen 
aan het Lago de Bracciano boven Rome op de camping staat, wijst 
me enkele soepel verlopen fietsdagen later Orion en de Kleine Beer 
aan. Hij overlaadt me met vragen over Nederland en met wijn, 
olijven, brood en een stuk chocoladetaart. Ook vangt hij ondertussen 
nog 2 palingen. Waarop ik hem in ruil het begrip “Palingsound” 
uitleg. Of ze het helemaal begrijpen weet ik niet zeker. Uitleg 
over de Palinckx-sound uit Tilburg komt een volgende keer wel... 
Op zondagochtend kan ik nog net de kleurenstrepen op het Sint 
Pietersplein  zien op de grote schermen. Het Urbi et Orbi is zojuist 
voorbij en dat spijt mij niet, wars van religie als ik als gelovige ben. 
Ik prefereer een rustige Pace-vlag met regenboog boven al die pracht 
en praal en die zogenaamde vervanger van Christus op aard, de paus. 

Op zondag 3 uurtjes door Rome toeren per fiets is de moeite. De 
enorme boulevards blijken op zondag autovrij. Op een enkel plekje 
na, zoals bij de Trevi fontein, kun je fietsend door de massa laveren. 
En dan gebeurt het eerste serieuze accident van de reis: een frontale 
botsing.
 

Een Fausto Coppi in-de-dop 
lag op de steile klim aan kop 
zijn broertje reed de binnenbocht 
‘t was eerst oogcontact dat ik zocht

toen maar eens roepen en hij keek 
en keek en keek en keek en klaar 
ik stond inmiddels al stil bleek 
wielen botsten tegen elkaar
 

Als een volleerde katholieke Italiaan vol schuldbesef heft de kleine 
Coppi meteen een schuldbewust “Mea culpa, mea culpa” aan. Beiden 
hebben we geen schram, er is niets kapot, beiden leren we een wijze 
les. Het is oppassen geblazen op je fietspad en je levenspad, zowel 
ten bate van jezelf als van de ander.
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Na Rome rijd ik een paar dagen lekker langs de 
Italiaanse westkust. Het licht golvende binnenland doet 
soms zelfs Kempisch aan, op de enorme cactussen na.  
Ik tref leuke kampeerplekken: in de binnenbocht van een haarspeld 
op een klim, in een huis in aanbouw, een hooischuur, een golfbaan, 
een huisje bij een verlaten volkstuintje. Vaak heb ik geen tent nodig 
en dus geen natte boel die in de middagpauze moet drogen: va bene.  
Napoli verregent helaas, ik bezoek de tempel van Maradona tijdens 
een stortbui. De katholieke voetbaldevotie is aandoenlijk. In Napoli 
tank ik een nachtje bij in een hostel. Liggen en slapen op een echt 
bed, een paar keer douchen, uitgebreid ontbijten, alle spullen weer 
op orde brengen: heerlijk. Dan gaat het richting Vesuvius en Pompeï. 
Daar laat ik de kust los en via het binnenland steek ik door naar 
Bari, waar in de avondzon de oversteek per boot naar Igoumenitsa in 
Griekenland wacht.
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4. Langs strand, zee, bergen, kloosters 
en... sneeuw? 
Griekenland
De boot naar Griekenland vertrekt in een schitterende zonsondergang. 
Lekker moederziel alleen slaap ik onder de sterren op het immense 
dek, terwijl de rest van de passagiers in hun hutjes en de cinema op 
elkaar gepakt ligt. In de ochtend net voor het aanmeren heb ik een 
gesprekje met wat chauffeurs uit Turkije en Iran, ik kon al zo een lift 
naar Iran krijgen. Deze weiger ik beleefd, in de geloofsovertuiging 
dat de reis per fiets doen me verder brengt.

Snel een kaart en een bakker gevonden en direct de Griekse 
binnenlanden in.  Meer detail dan schaal 1 op 800.000 hebben 
ze qua kaart helaas niet te bieden: dat houdt het spannend. Via 
een heerlijk rustige weg fiets ik naar Ioannina. De weg is zo 
rustig omdat er sinds 3 jaar een snelweg ligt tot Meteora. Lekker 
klimmen, wat dalen, klimmen, bakkie koffie bij erg vriendelijke 
mensen in een ingedut, of eerder een nooit echt wakker geweest 
dorpje. En weer klimmen, dalen en genieten van de doorzettende 
lente. Onderweg heb ik nog even voor schildpad-oversteekhulp 
gespeeld en na een mooie rit moe maar voldaan Ioannina 
bereikt. Prachtig gelegen aan een meer met rondom bergen. 
Een gepensioneerd bibliothekers-echtpaar uit Engeland dat 
al 7 jaar hun neus vanuit de boeken de wereld in heeft gestoken 
vanuit hun knusse kleine campertje “Modestine”, heeft een 
etensprobleem. Ik help ze na het douchen en spullen wassen met 
alle liefde en plezier van het teveel aan spaghetti, sla en maar 
liefst 8 gehaktballen af. Ondertussen spreken we een uur of 2 
zeer geanimeerd, vooral over reizen, bescheidenheid en vrijheid.  
En dan is het zondag, de 10e april. De dag waarop ik over de Karatas-
pas ga klimmen. Eerst bekijk ik nog de ommuurde oude stad Ioannina 
en een moskee uit de Ottomaanse tijd en dan ga ik en route. De 
fietsdag begint met een klim van 11 km, gevolgd door een afdaling 
van 10 km. Geeft altijd een vreemd wrang gevoel: afdalen is leuk, 
maar als je nog terug naar 1700 meter hoogte moet klimmen later op 
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de dag, geniet je toch wat minder van dat afdalen. Na het tussendal 
blijft de weg continu en gelukkig gestaag en niet te steil stijgen. Er is 
vrijwel geen ander verkeer dan ik dankzij de nieuwe snelweg, die ik 
onder me keer op keer in en uit de tunnels door de bergen zie gaan.  
Net na Metsovo, op 1400 meter hoogte, eet ik een middagdiner van 
friet met vet schapenvlees. Geen ideaal eten als je veel moet klimmen 
maar wel heerlijk. De eigenaar van het bergrestaurantje raadt me 
af om naar de pas te fietsen. “If you don’t like to drag your bike 
and bags through 30 cm of snow the last five kilometers”. Ja, ja, hij 
zal me wel bang willen maken. Mijn jarenlange fietservaring is, dat 
gevraagd én ongevraagd advies onderweg niet altijd erg betrouwbaar 
blijkt. Wat zeker geen reden is om geen advies in te winnen, want 
vaak ontstaan zo spontaan de mooiste gesprekken en ontmoetingen. 
Om 4 uur ga ik op pad voor het laatste stuk. Er ligt op deze hoogte 
nog flink wat sneeuw in de berm. Na nog wat klimmen ligt de 
sneeuw 50 cm dik aan de kanten van de weg. De top is in zicht en 
de sneeuw ligt net voor de top 40 cm dik over de weg heen. Ook kan 
ik al zien dat de weg na de top zeer waarschijnlijk de hele dag in de 
schaduw ligt, maar hoeveel van de weg? Wordt dat echt 5 kilometer?  
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De laatste 500 meter tot aan de top sleur ik de fiets door de diepe 
sneeuw. Dat is erg zwaar want de fiets zakt er tot de wielassen (en 
dus de tassen) in weg. Vlak na de top zie ik wat ik al vreesde, maar 
eigenlijk ook een beetje hoopte: een fiks pak sneeuw in de schaduw. 
Maar de bocht in de weg die in de schaduw ligt is vrij kort en ligt 
maar een kleine kilometer in de schaduw: Nordic walking! Dit is het 
langzaamste stuk afdalen dat ik ooit heb gedaan: ik doe een half uur 
over de kilometer.

Nu volgen 15 snelle kilometers en de weg gaat weer licht stijgen. En 
blijft dat doen. De lange fietsuren beginnen nu hun tol te eisen. Laat 
ik daarom maar eens een bakkie koffie doen bij een oude man met 
alpinopet die Duits blijkt te spreken. Hij schat me op 22 jaar, de vleier. 
In de inmiddels invallende schemer klim ik verder, de ogen zijdelings 
op de berm gericht om een mooie wildkampeerplek te zoeken. Maar 
ook heb ik mijn zinnen gezet op het vandaag nog bereiken van 
Meteora, waar een aantal kloosters op en in hoge rotsen gebouwd zijn. 
De weg blijft afdalen en ik kom pas weer op vlak terrein als het 
al helemaal donker is. Daarom heb ik mijn knalgele fluorescerende 
hesje aan. Ik tref politie en vraag hoe ver de camping nog is en of 
je mag wildkamperen in Griekenland. “9 kilometer verderop en 
officieel mag het niet...” Wildkamperen wordt dus gedoogd, zo 
goed kan ik wel tussen de regels door luisteren. Een zegen in onze 
overgereguleerde wereld, zoals er nog vele zegens te vinden zijn als 
je de mazen in al de wetten en de regels een beetje weet te vinden.  
De camping “Meteora Garden” blijkt welhaast perfect. Ik kom in 
het pikdonker aan en men ontvangt me gastvrij met een welverdiend 
biertje, “Mythos”, bij de open haard. De eigenaars blijken vrienden 
in Baarle-Nassau te hebben. Op karakter en ervaring zet ik snel de 
tent in het pikdonker en dan ga ik heerlijk douchen. Supervoldaan 
duik ik de tent in en ga nagenieten van de belevenissen van de dag. 
En van wat een mensenlijf kan presteren en hoe de geest daar volop 
genietend op mee kan drijven. Een lijf, dat na zo’n intensieve fietsdag 
heerlijk nagloeit en de geest in een zorgeloze slaap doet belanden. 
Maandag heb ik een halve rustdag: in de ochtend een bezoek 
ik een paar prachtig gelegen kloosters op de rotstoppen van 
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Meteora. Vanaf het bovenste klooster (620m) zoef ik weer naar 
beneden. Vanaf hier gaat het veel vlakker naar Trikala. Mijn 
weg leidt waar de weg me leidt. Dit fietst heerlijk weg en terwijl 
de berg Olympus in de verte al opdoemt sla ik in de avond een 
zijpad in. Daar slaap ik heerlijk in mijn tentje naast een beek.  
Vijf blaffende honden om mijn tent heen blijken mijn wekker. Rustig 
blijven liggen, dan druipen ze wel af. Goedgemutst begin ik een 
opnieuw vlakke etappe naar Katerini. Bij Larissa verlaat ik de grote 
weg die snelweg wordt. Over een rustig weggetje koers ik richting 
Gonni. Wat op mijn kaart staat als een goede kleine asfaltweg, blijkt 
een zich door de heuvels slingerend en stijgend zandpad te zijn: 
geweldig. Het pad voert door een prachtig landschap waar geen mens 
te bekennen is. Wel klaprozen en andere bloemen te over tussen de 
vele lage struiken en olijfbomen. En een hele club zwerfhonden, dus 
heb ik weer wat keien in de aanslag in de voortas. De gooibeweging 
maken schrikt ze meestal al genoeg af. Vanaf Gonni fiets ik weer over 
asfalt, fijn maar ook jammer. Waar ik als beginnend vakantiefietser 
de grootst mogelijke afstanden per asfalt wilde afleggen, ben ik 
gaandeweg meer en meer de zijwegen gaan leren waarderen. Ook 
dat is een mooie, maar ietwat kromme metafoor van hoe ik mijn 
leven leid.

Noodgedwongen volg ik de grote autoweg waar de rivier langs 
deze weg door een kloof van wel 500 meter diep snijdt. Hierna rijd 
ik op een kleiner weggetje al snel verloren. Maar al gauw komt 
Ioannis, een kiwikweker die een ratelend muzikaal Grieks te berde 
brengt, me te hulp. De ploegende boer op het akkertje let op mijn 
fiets, terwijl ik met Ioannis in zijn auto de weg ga verkennen. Na 
een rondritje over grindwegen en zandpaden weet ik precies waar 
ik heen moet. Zo maak ik eens te meer kennis met de Griekse 
hartelijkheid en openheid. Net voor het vallen van de avond tref ik 
nog een restaurant, bij het plaatsje “Castro”, waar ik volgens Ioannis 
de kleine weg naar rechts moet nemen. Aan deze rustige weg vind 
ik in de maanschemer al snel een mooie plek voor de tent. Ik rust 
hier heerlijk uit in mijn tentje, tussen de berg Olympus en de zee. 
De volgende dag, woensdag 13 april, is weer een fietsdag om over 
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naar huis te schrijven. Na een halfuur kom ik aan in een dorpje met 
bakker en winkeltje. Ontbijten doe ik op een nog verlaten terras op 
het strand. Na een heel stuk fietsen kom ik op dood spoor. Waar een 
grote rivier mijn pad kruist, houdt de kleine parallelweg naast de 
snelweg volledig op. Daar waar een weggetje onder de snelweg door 
leidt, is nu een waterrijke biotoop vol kikkers en visjes, te diep voor 
de fiets en mij. Drie kilometer terug dan maar. Aan de andere kant 
van de snelweg hetzelfde euvel: dood spoor. Over een zandpad fiets 
ik op goed geluk door de velden. Langs een beek vol schildpadden 
vind ik een grotere B-weg die een omweg van 20 kilometer maakt. 
Hier vraag ik nog eens de weg. Uit het vloeiende Grieks van de oude 
baas maar vooral uit de duidelijke gebarentaal begrijp ik, dat de oude 
spoorbrug die ik zie liggen, me deze omweg laat vermijden. Weer op 
dood spoor dus, maar nu helpt het dode spoor me. Schuifelend met 
de fiets aan de hand overbrug ik in 300 meter een grote rivier over 
menig half vermolmde balk.

Nu kan ik snel oprukken richting Thessaloniki. Een stukske verder 
blijkt een volgende omweg van 10 kilometer niet te ontwijken. 
Maar omwegen bestaan feitelijk niet. De enige weg is de weg 
die je aflegt. Een grote autoweg met slecht asfalt, opgedrukte 
zijkant en forse tegenwind brengt me uiteindelijk in Thessaloniki. 
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Na 2 keer vragen blijk ik uiteindelijk maar 200 meter van het 
enige hostel van de stad te zijn. 139 kilometers, 2 prachtige 
omwegen en ook één vervelende. Een volle en mooie dag. 
Ik check in bij het hostel, ga meteen douchen en mijn spullen wassen. 
Alle koekjes en de worst die ik nog heb zijn mijn avondmaal. Op de TV 
is een Champions League wedstrijd om heerlijk bij in slaap te vallen.  
Dan lees ik in de ochtend heerlijk mijn boek voor de derde keer uit. 
“Zen en de kunst van het motoronderhoud” van R. Pirsig, ook een 
reisboek. Het boek, in 1995 voor het eerst gelezen op mijn solo-
liftvakantie door Frankrijk, laat ik in het hostel achter: weer wat 
minder gewicht in de tassen. Om half 11 eet ik een ontbijtje van het 
huis naast de huiskat. Heerlijk relaxed ga ik vervolgens Thessaloniki 
verkennen. Een dag wandelen, wel lekker na 3 weken dagelijks op 
de fiets te hebben gezeten.

Na Thessaloniki volgt alweer een prachtige fietsdag. Eerst peddel 
ik de stad uit over drukke wegen, een fikse klim plus afdaling. 
Noodgedwongen maak ik weer een omweg van 5 kilometer tegen 
windkracht 5 in omdat er geen snelwegafslag is. Na de Turkse koffie 
in Langadas en een leuk gesprek met Vassilis heb ik windkracht 5 mee. 
Met een gangetje van 25 per uur rijd ik langs 2 grote binnenmeren 
die liggen te blinken in de voorjaarszon. Vervolgens fiets ik door een 
grote kloof met wanden van wel 500 meter hoog en kom ik weer 
bij de schitterend schitterende zee. Na het zelfgemaakte diner op 
het strand fiets ik door in de prachtige avondzon. Achter me ligt het 
eiland Athos, voor me doemt de oostelijke kustlijn die ik ga volgen 
op, met de berg Pangeon (1955m) op de achtergrond.

De bar, waar Elefteria (een Griekse schone die in Düsseldorf 
opgroeide) achter de tap staat, zit vol Grieken die kletsen, koffie 
drinken, veel roken en Backgammon spelen. Maar liefst 3 biertjes 
drink ik hier op deze ‘Feierabend’ en ik verlaat het dorpje in de streek 
Elefteria. In een olijfgaard aan zee in het maanlicht rol ik mijn matje en 
slaapzak uit. Een prima camping en een romantischer belevenis dan 
ingaan op de avances van Elefteria. De avances van deze kuststreek 
Elefteria, waar de bardame naar vernoemd is, bevallen me beter.  
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Zaterdagochtend blijkt de wind gedraaid: hij staat me nu pal tegen. 
De route is weer erg mooi en lijkt wat op de Côte d’Azur. Kavala is 
een mooie kustplaats op een schiereiland met een oud centrum en 
een Romeins aquaduct van 265 meter lang. Vanaf Kavala leidt de 
weg me door het binnenland naar Xanthi. Onderweg kom ik langs 
wat oude Griekse sporen, zoals het oude kasteel Iphanos. Hier ga 
ik bijna op een slang van een meter lang staan, die gelukkig rustig 
wegkruipt. Aan de ongelijke straatjes bij de archeologsche sites te 
zien waren naaldhakken niet erg populair in het oude Griekenland.  
Xanthi blijkt een slaperig stadje, goed voor een prima kaasburger 
en een geanimeerd gesprek met een Griek die vijf jaar iets had met 
ene Claudia uit Roeselaere. Relaxed rol ik het stadje uit. In het 
dorpje Levkopetra eet ik heerlijk, terwijl ik praat met oude mannen 
die jarenlang in Duitsland gewerkt hebben. Dit soort ontmoetingen 
maken reizen zo verrijkend en ver reikend. In het donker fiets ik 
verder en in de kelder van een huis in aanbouw slaap ik prima. 
En dan is het alweer zondag, de dag dat de weergoden al mijn 
nachtelijke smeekbedes in de wind geslagen blijken te hebben: de 
wind staat nog immer straf tegen. Over de 112 mooie kilometers 
naar Alexandropouli doe ik de hele lange landerige zondag, van 
8 tot 8. Onderweg bezoek ik in Komotini een eeuwenoude imaret 
(gaarkeuken) met moskee, waar nu een ruime collectie prachtige 
iconen te bezichtigen is. Ook het 650 jaar oude gebouw zelf mag 
er zijn, of het nu islamitisch, christelijk, Grieks of Turks is. De 
hele streek hier is een Grieks-Turkse mix, met kerken waar op 
zondag uit luidsprekers van de toren geblazen wordt en moskeeën 
waar de zondagsrust in ere gehouden wordt. Je zou dat andersom 
verwachten maar het is precies zo als het hier staat. Over de Grieken 
en Turken had ik tot nu toe vooral verhalen over onderlinge haat en 
nijd gehoord, dus dit spreekt me erg aan. Als heerlijk laatste Grieks 
avondmaal eet ik Saganaki, gesmolten kaas, een aanrader van mijn 
jongste zusje. Dan rol ik de donkere stad uit in windkracht 7 onder 
dreigende luchten: geen avond om te kamperen. Weer vind ik een 
huis in aanbouw met hoekjes voor mens en stalen ros uit zicht en 
wind. Lekker slapen.



23Paul van Est  

5. Over diverse wegen en het pad naar 
uniformiteit 
Turkije

Maandag 18 april, voor het eerst van mijn leven ga ik Europa 
verlaten. Met een vaartje van niet meer dan 10 km per uur, optornend 
tegen windkracht 7 bij 6 graden. Om op de snelweg richting Turkije 
te komen moet ik eerst nog het stalen ros afzadelen, alles over een 
hek tillen en van een 10 meter hoog steil talud sjouwen: ook dat is 
fietsvakantie hier. En de wind houdt aan en de lucht dreigt steeds 
meer.

In Turkije, waar ze prachtige helderblauwe verkeersborden zoals in 
Nederland blijken te hebben, voegt zich regen bij windkracht zeven 
tegen. Na niet meer dan 10 Turkse kilometers duik ik bij tankstation 
Termo het uitgestorven restaurant er naast in. Al ras heb ik een leuk 
gesprek met Adna en Erkan, de twee broers die het restaurant runnen. 
Na de Turkse koffie volgt al snel het voorstel om de fiets te stallen en 
te blijven slapen. Dat blijkt later de inleiding tot een leuk avontuur, 
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dat je niet verwacht op je eerste avond in Turkije. Er wordt een bord 
eten voor mijn neus gezet, dan een bakje thee, weer een bordje eten 
en natuurlijk nog meer thee. Adnan en Erkan maken aan tafel Boreks, 
Turkse hapjes in deeg. Er wordt gesproken over een party hier des 
avonds. Voor mij even onvoorstelbaar als dat het ophoudt met regenen. 
Ismael, een Bulgaarse Muselman van in de 60, komt ook binnen 
en voegt zich bij het meubilair, waar hij al jaren bij lijkt te horen. 
En dan gebeurt het onvoorstelbare: rond 8 uur in de avond komt 
het eerste stel mooie meiden binnen van wat 12 ‘buikdanseressen’ 
en een zangeres blijken te zijn. Een orkest met toetsen, trommel, 
grote trom en viool speelt de eerste Turkse feestmuziek. Ober na 
ober komt binnen. De manager is rond de 40, type nette Duitse Turk, 
in strak pak en behept met een vlotte babbel. De gangmaker is ruim 
60 en heeft een olijke kop. Hij doet de warming-up met de zangeres, 
een briefje van 20 Lira, een tientje waard, zit al ras onder haar 
beha-bandje. En het kan niet uitblijven: de mooiste ‘buikdanseres’ 
wordt op die vreemde vogel met die fiets uit Nederland afgestuurd. 
Ik zet mijn beste buikje voor (wat er nog van over is na 3000 km 
fietsen) terwijl ze haar borsten en heupen tegen me aan wiegt. Het 
publiek (alleen personeel) reageert enthousiast. Als om 11 uur de 
eerste tafeltjes zowaar echt bezet worden door mannelijk ‘publiek’, 
zoek ik mijn nestje op. In een rommelhok tussen de oude stoelen 
en de voorraden tissues, servetten en Party Poppers. Het blijft die 
nacht nog lang onrustig bij Tankstation Termo in Ipsala, terwijl die 
vreemde vogel droomt van een zonnig Turkije vol wind in de rug. 
Om 8 uur ben ik wakker en koop ik bedankjes voor Erkan en Ismael: 
sigaretten, roken is nog immer volkssport nummer één in Turkije. 
Na de oprechte vaarwelkussen van Ismael fiets ik sereen mooi-
troosteloos West-Turkije in. Al snel regent het weer, maar het one-
way regenjack van mijn zus zit nog steeds in de tas. Langgerekte 
heuvels waarover het heerlijk fietsen is, de wind vooral van 
opzij en luwende. Voor de koffie bij hotel Linda en de thee met 
ongevraagd broodje bij het dorpshuis in Yenice, waar Rummikub 
wordt gespeeld en waar niet eens tijd is, laat staan dat hij stil heeft 
gestaan, mag niet worden betaald. Turkije blijkt een erg gastvrij land.  
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Daar hebben twee grote Turkse herders echter een andere mening 
over. Vanaf een boerderij die nog schuin voor mij ligt komen ze 
samen in sneltreinvaart op me afgestormd. Ze zetten de achtervolging 
in op mijn snel bewegende benen. Gelukkig heb ik een dazer bij me, 
die een hard hoog geluid maakt dat alle honden op de vlucht doet 
slaan. Ook daar hebben deze twee enorme Turkse honden een andere 
mening over. Hun ogen blikken nog agressiever, hun oren gaan nog 
platter achterover en ik zie nog meer tandvlees. Op het nippertje 
word ik gered door een voorbijrazende vrachtauto.

Na een ondanks het weer toch mooie fietsdag beland ik in de stad 
Tekirdag, op een fietsdagreis van Istanbul. Waar de VVV gesloten 
is, de ‘i’ op een andere plek zit op het toetsenbord (probeer dan 
maar eens in je mailbox te komen: e-mal), het drukke en vreemde 
verkeer mijn gehaast doet verdwijnen en een hotel voor een paar 
Lira te vinden is . Wat een gastvrije schatten van mensen, die Turken. 
In de ochtend nuttig ik een prima ontbijt op de 7e etage van het 
hotel, met zicht over de stad, de haven en de weg naar Istanbul die 
beneden aan mijn voeten ligt. In de regen vertrek ik, deze woensdag 
is wederom een deels natte fietsdag met fikse wind tegen. Zoals al 
eerder aangegeven, is voor mij als fietser tegenwind een veel groter 
obstakel voor het fietsplezier dan heuvels en bergen. Waar die heuvels 
en bergen op je weg vaststaan en meestal niet te ontwijken zijn, 
blijft bij tegenwind altijd de hoop dat deze luwt, helemaal stopt of 
zelfs zover draait dat hij in je rug gaat blazen. Daar komt nog bij dat 
flinke tegenwind meestal in vrij vlakke contreien ontstaat, waardoor 
de continue perspectiefwisselingen ontbreken die ontstaan door al 
slingerend, stijgend en dalend door heuvel- en berglandschappen te 
fietsen.

Van Tekirdag naar Istanbul zou 125 kilometer moeten zijn. Lekker 
heuveltje op en af, na een lunch onderweg breekt zowaar de zon 
door. De wind blijft goed tegenstaan, maar na een tweede lunch: 
een flink bord Köfte, Turks gehakt, met vers Turks brood en Ayran, 
Turkse karnemelk, kan ik er weer tegen. Naar het stuur kijkend 
staat er precies 100.00 kilometer op de teller voor vandaag. Vanaf 
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die 100.00 opkijkend nader ik Gordon, collega-fietser van het 
Britse eiland Wight, die al lopend de top van een klimmetje bereikt 
met zijn zwaarbepakte fiets. Dan maar eens samen een theetje (2, 
3, 4, 5) drinken bij een rustig theehuisje. En kletsen over al onze 
belevenissen, zo vliegt de tijd om.

Terwijl het inmiddels donker is geworden, aanvaarden we samen 
over de snelweg, een andere mogelijkheid is er niet, de tocht richting 
de camping in Istanbul die in mijn 16 jaar oude Lonely Planet 
Turkey staat. We nemen de afslag te vroeg en vinden weer een 
theehuisje. Dan maar weer eens een theetje (2, 3) drinken en met de 
politie kletsen. Onder escorte met zwaailampen brengen ze ons terug 
naar de racebaan. Ruim 12 uur na mijn vertrek uit Tekirdag, na 147 
kilometers, bereiken we de plek, waar in 1995 vast een prachtige 
camping was. Wel is er nu een park aan zee met speeltuin en een 
muurtje dat dekking geeft: tot half 9 slapen we prima op deze gratis 
camping.

De trein naar Istanbul-centrum vertrekt bij het station vlakbij. In de 
trein heb ik een eerste gesprek in het Nederlands met een gastarbeider 
die na vele jaren inzet in en voor Nederland op het oude nest is 
teruggekeerd. Zulke gesprekken zullen er nog veel volgen.

Bij de Aya Sofia, het Topkai paleis en de blauwe Moskee begint onze 
zoektocht naar een hostel. Hostels zijn er genoeg in Istanbul, maar ze 
blijken allemaal vol. Terwijl we heuvel op lopen, tussen de prachtige 
Aya Sofia en de Blauwe Moskee door over de Hippodrome, worden 
we aangesproken door een heel sympatieke en ontwapenende oudere 
man die ons meevoert naar Hostel Sinbad. De oudere man gaat ons 
enigszins zwabberend fietsend voor, op mijn zwaarbepakte fiets 
tussen de slenterende toeristen door slingerend. Sinbad blijkt een 
prima Hostel. In hartje Istanbul, gratis ontbijt met zicht op zee vanaf 
het dakterras, goede douches en toiletten, gratis internet en een leuke 
huiskat. En dat voor 8 euro per dag in het hart van deze wereldstad. 
Vanaf dan begint het Grote Wachten. Er is nog steeds geen nieuws vanuit 
Ankara over het Iraanse visum, maandag kan ik terugkomen bij het 
Iraanse consulaat. En ik heb geen Turkmeens visum nodig als ik geen 
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Iraans visum krijg. Voor het Turkmeense visum moet ik dan weer eerst 
het Uzbeekse visum hebben. Dat kan ik pas ophalen, als ik weet waar 
ik het land binnen kom, via Iran of via een ander land. Wachten dus. 
Kortom: Hostel Sinbad heeft er een goede klant bij. Istanbul is een erg 
mooie plek om dagenlang te ‘moeten’ vertoeven, dus voorlopig is deze 
pauze een prima tijd. Ja, zo’n visumcircus daar trek je wat tijd voor uit.  

Op vrijdag ga ik toch nog een keer naar het Iraanse consulaat. Dan 
blijkt, dat het referentienummer voor mijn Iraanse visum naar Den 
Haag is gestuurd. Dus niet naar dit Iraanse consulaat in Istanbul. 
Een foutje van iemand bij Silk Road Reizen, die mijn verplichte 
uitnodiging in Teheran regelt. Ze zetten dit in het weekend voor 
me recht. Hulde. Maar op maandag is het referentienummer nog 
niet binnen op het Iraanse consulaat. “Come back in 2 days”.  
Dan ga ik maar naar de Uzbeekse ambassade in een buitenwijk. 
Dat duurt een uur met tram en bus. “Pay 80 dollar”, van achter 
het loket van de ambassade uitgesproken met een robotstem, door 
een onvriendelijke en barse robot welteverstaan. “No euro, no 
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Lira, only dollar, back before twelve”. Snel ga ik te voet de 100 
meter hoge heuvel af om euro`s te wisselen bij een bank. Mooi 
net voor 12 uur terug. “Pay at the bank, not here, come back 
at three o clock”. Nu wandel ik rustig de heuvel af en betaal 
ik bij de bank, waar ik netjes 2 betalingsbewijzen mee krijg. 
Tot 3 uur hang ik wat rond in deze buitenwijk, ik drink een paar bakkies 
koffie en ben om stipt 3 uur terug bij de Uzbeekse ambassade. “Where 
is the stamp?”, vraagt de robot. De bank heeft beide betalingsbewijzen 
niet gestempeld. Wéér daal ik de heuvel af om de stempels te halen. 
Bij de vierde ont-moeting overhandigt de Uzbeekse robot me het 
paspoort met visum met een brede, warme glimlach en zegt, en 
het lijkt ook nog heel oprecht “Have a nice trip in Uzbekistan”. 
Op dinsdagochtend ga ik het toch alvast weer eens proberen bij de 
Iraanse ambassade. En jawel, ze hebben mijn referentienummer 
ontvangen Maar dan nog: het paspoort met visum kan de dag 
erna na drie uur pas opgehaald worden, regels zijn regels. Dat doe 
ik dus de dag erna. Eindelijk heb ik mijn felbegeerde visum voor 
Iran van 30 dagen, te benutten tussen nu en 27 juli. Dit geeft me de 
speling in Turkije en Iran dat mijn wat strak opgestelde fietsschema 
niet heeft, super. Rest nog steeds de Turkmeense visumhorde. Die 
bewaar ik voor in Iran: het moet wel een beetje spannend blijven. 
Het hele visa-circus blijkt een Kafkaësk-aburdistisch gebeuren 
waarbij verassingen zich blijven opstapelen. En het blijkt een 
uitstekende oefening in geduld, waar ik wel wat van kan gebruiken. 
In de tussentijd rust ik lekker uit in Istanbul en bezoek ik vele, vele 
moskeeën , een Bulgaarse kerk die volledig van staal gebouwd is, de 
kruiden-bazar en de grote bazar. Ook maak ik een flinke wandeling 
tot Eyüp aan het einde van de Gouden Hoorn, steek ik met de boot 
de Bosporus over en bezichtig ik de Aya Sophia. Daarnaast eet ik 
vele broodjes kebab op straat, die tussen de 50 cent en de 2 euro 
kosten, hoe goedkoper hoe beter meestal. Ook wandel ik veel in de 
gewone wijken en doe ik nog wat nuttige dingen, zoals alle was, 
de Lonely Planet Iran aanschaffen, een pakketje maken en opsturen 
naar Nederland. Verder aanschouw ik op het Taksim-plein de eerste 
protesten tegen het regime van Erdogan. En na een week stap ik voor 
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het eerst weer op de fiets, op zoek naar een goede boekwinkel voor 
een kaart van en een boek over Centraal Azië. Vergeefs, maar het 
voelt heerlijk om weer te fietsen.

Op donderdagochtend om 08:30  neem ik de boot zuidwaarts 
over zee, naar Yalova. Na 30 heerlijke fietskilometers krijg ik in 
Orhangazi een stuk dikke ijzerdraad van Latif, dat nog van pas 
zal gaan komen. Ook het stadje Iznik bezoek ik. Daar komen de 
mooie keramiektegels vandaan. De toren van de moskee blijkt hier 
prachtig mee bekleed. De kunst van keramiektegels is met een aantal 
handwerkslieden door een Sultan vanuit Perzië in Iznik geïmporteerd, 
rond 1500. Nu verkopen handelaren in Istanbul fabriekstegels 
als handgemaakt voor 10 euro per stuk aan onwetende toeristen. 
In Iznik zelf koop je voor een euro een originele handgemaakte 
Iznik tegel. Mensen houden van verhalen en van bezitten. Of het 
verhaal waar is en het bezit waardevol, doet niet altijd ter zake. 
Na Iznik begin ik langzaam maar zeker te klimmen. Zo bereik ik het 
dorpje Besevlek: koffie en nog een koffie, bij de kapper. Er zitten zeker 
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vijftien mensen in de kapperszaak, terwijl het knippen en scheren 
rustig doorgaat. Nog een fiks klimmetje en een prachtige afdaling. 
“Kitchen-kebab?” eet ik in Osmaneli, goede kip. In de schemer fiets 
ik verder en bij de kleinere weg naar Bilecik zet ik in het donker op de 
tast de tent een stuk van de weg af in het hoge gras. Doordat ik al veel 
met fiets en tent heb gereisd, heb ik een routine ontwikkeld waardoor 
ik alles precies weet te vinden. Licht is alleen nodig om mijn lenzen uit 
te doen. Het beetje licht van de mobiele telefoon is daar genoeg voor. 
Als ontbijt verorber ik een mooie klim van 10 km. Daarna staat 
een grote pauze van 2 uur met wat dorpsjeugd in Bozügüt op het 
programma. Terwijl de tent en de slaapzak drogen, ga ik handen- en 
voeten- en billenkletsen om op te warmen. Ook spring ik met de 
jeugd op de trampoline die er staat. Je voelt dan dat springspieren 
toch andere spieren dan je fietsspieren zijn. 

Na de lange pauze bereik ik over een vrij vlakke weg eenvoudig 
de grotere stad Eskisehir. Hier prik ik een vorkje echt Turks 
eten en fiets ik vervolgens door tot uit de stad. Daar vind 
ik een mooi meertje achter een rotswand, uit de herrie van 
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de weg en volledig uit het zicht, een prima camping weer. 
Op zaterdag 30 april steek ik na 10 uur heerlijke slaap 3 oranje 
bloemen in de stuurtas en begin ik de koninginnedagrit met een 
luidkeels gezongen Wilhelmus. Ik zing het eerste couplet, 15 
coupletten is iets teveel van het goede. De licht heuvelende wegen 
die ik tref laten zich lekker weg fietsen. 15 km voor Emirdag eet ik 
samen met een truckchauffeur uit Minsk, terwijl de tent te drogen 
hangt in zon en wind. Bergen met sneeuwtoppen doemen op in het 
Noorden, mijn weg buigt echter zuid-oostwaarts af. Tijdens de thee 
in Suvermez met Demir uit Haarlem / Turkije barst er een flink 
onweer los. Na een uur klaart het echter op en ik fiets lekker door. 
Net voor de start van Besiktas - Galatasaray, dé Istanbul-derby, zit 
ik in het plaatsje Davulga in het theehuis. Als avondeten biedt men 
me spinazie-pannekoeken aan, die worden opgewarmd op de kachel 
die midden in het theehuis staat. Na afloop klets ik nog wat, onder 
meer met een man die goed Frans spreekt. Hij geeft me de tip om 
naar de Jandarma in het dorp te gaan. Zo word ik vervolgens door 
sergeant Mustafa ingekwartierd bij het Turkse leger. Ik blijk maar 
liefst 3 euro armer na deze koninginnedag vol fietsplezier door mooie 
landschappen, gerechten uit de Turkse keuken en leuke ontmoetingen.  
Om 7 uur is het reveil in Davulga zonder appèl. Samen met een tiental 
dienstplichtige Turken krijg ik een ontbijtje met melk, honing, Nutella, 
kaas en een heel Turks brood. Om 8 uur ben ik weer op weg en fiets ik 
heerlijk door het heuvelland van Midden-Turkije tot aan een heerlijke 
lunch in Yunak. Dan heb ik toch alweer wat mooie klimmetjes en 
uiteraard de nodige bakkies thee met zeer vriendelijke Turken achter 
de rug. Vanaf Yunak vervolg ik mijn pad noord-oostwaarts en later 
weer terug oostwaarts, alles met wind in de rug. Na 138 km, terwijl ik 
hard op weg ben om het 147 km record van de fietsdag naar Istanbul 
te breken, hoor ik ineens een krak uit het niets. Mijn achterwiel loopt 
hierna aan. Wat is dit dan? De spaken van het achterwiel zijn mooi 
op spanning, ik ontwaar geen slag. Het wiel staat wat schuin in  het 
frame, maar draait toch recht zonder de druk van mij en de bagage. 
Dan zie ik ineens het serieuze euvel: het frame is rechtsachter, 2 
cm voor de wielophanging, finaal doormidden gebroken. Dan komt 
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het aan op improviseren. Nu komt de dikke ijzerdraad van Latif 
uit Orhangazi mooi van pas. Hiermee zet ik het frame provisorisch 
vast tussen het derailleurkabelgootje en de derailleurbeschermer, 
die nu ondanks het gebrek aan derailleur toch een functie blijken te 
hebben. De breuk is denkelijk veroorzaakt door de ophanging van 
de Rohloffnaaf, die aan de andere kant flink aan het frame trekt. 
Na deze tegenslag ben ik toch wat minder in staat om van de 
hele mooie laatste 20 km van de dag te genieten, ook omdat het 
al donker wordt. De rotswanden van 30-70 meter hoog langs het 
riviertje en zeker de 60 ooievaars die in de schemer op een groepje 
bomen neerstrijken kunnen me zo helaas niet het genot geven wat 
ze verdienen. Na 158 kilometers bereik ik in het donker Cihanbeyli. 
‘s Ochtends om 6 uur sta ik op in een huis in aanbouw. In de ochtendzon 
geniet ik van 2 bakjes koffie op het stadsplein van Cihanbeyli. En 
passant verneem ik dat Osama Bin Laden is geveld. En niet tijdelijk 
door een griepje, maar door Amerikaanse militairen in het Pakistaanse 
Islamabad. Men verwijst me naar een fietsenmaker, terwijl ik 
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natuurlijk een ijzerlasser nodig heb. Mijn Koga Miyata-frame is 
gelukkig niet van aluminium, het fietsframe-materiaal dat hier de 
klok slaat. Geduldig wacht ik met een bakkie thee van de buurman 
op de fietsenhandelaar. Deze komt na een kwartiertje. Door hem 
word ik al even nutteloos verwezen naar een aluminiumlasser, maar 
een andere uitweg zie ik ook nog niet. Op weg naar deze lasser roept 
Husain me, een Turk uit München die een bouwmaterialenhandel runt 
hier in Cihanbeyli. Mijn fietstassen kan ik in zijn zaak achterlaten. 
Voor de eerste keer deze reis zet ik mijn fiets achterop een pick-
up truck. Samen met zijn twee kleine zoontjes rijden we naar twee 
ijzerlassers. Zij lassen in een kwartier het frame aan elkaar (die twee 
cm ‘vlees’ voor de wielophanging is mijn redding) en lassen er voor 
de zekerheid nog een plaatje van enkele millimeters dik tegenaan. 
Betalen kan natuurlijk weer niet, ook niet voor het broodje en de 
verse jus d’orange die ik tijdens een regenbuitje nuttig in gezelschap 
van Husain en zijn twee kleine zoontjes. En zo ben ik uiteindelijk 
na deze belevingen toch om kwart over 9 in de ochtend al weer op 
weg. Mijn pad leidt vandaag langs het enorm grote zoutmeer Tuz 
Göl. Een schier eindeloze vlakte met heel veel ooievaars. ‘s Avonds 
overnacht ik bij een verlaten tankstation en in de ochtend bezoek 
ik de prachtige Karavanserai van Sultanhani. Rond het middaguur 
bereik ik Aksaray voor een goede lunch. Vervolgens neem ik een 
kleine, klimmende weg in de richting van het Ihlara-dal en de 3254 
meter hoge Hasan Dagi, die majestueus opdoemt in de verte. In 
Helvadere blijk ik verdwaald en dan wordt het meestal leuk. Ik zit 
op een nóg kleinere en rustigere weg dan ik dacht, richting Ihlara. 
Vakkundig laat ik me eerst voor een euro afzetten door 3 jonge 
handelaartjes in de dop voor 2 koffie en fiets ik daarna de laatste, 
erg mooie kilometers naar Ihlara. Op de camping van Ihlara krijg ik 
eerst weer wat theetjes. Vervolgens bouw ik in 5 minuten mijn huis 
en douche ik lekker. Dat was weer even geleden, beter dan zo’n liter 
koud water uit een fles tijdens het wildkamperen.

Al om 7 uur de volgende ochtend ben ik bij de ingang van het Ihlara-
dal, waar een riviertje door een 150 meter hoge prachtig groene 
kloof vol vogels stroomt. Helaas gaat de toegang pas om 8 uur open. 
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Een aardige oude man geeft me gratis koffie en we kletsen de tijd 
vol. Het Ihlara-dal kenmerkt zich door 12 Byzantijnse kerken die in 
de rotswanden uitgehouwen zijn. In de meeste zijn de originele en 
ongerestaureerde 17e eeuwse muurschilderingen tot nu toe behouden 
gebleven. Deze zijn niet aan de goden maar aan mensenhanden 
overgeleverd, wat vrijwel desastreuze gevolgen heeft. Één zo’n kerk 
zou in Nederland de hoogste bescherming krijgen. Hier overheersen 
de “I was here” teksten nogal eens de schilderingen. Maar evengoed 
een prachtige plek om een lange ochtend te vertoeven. Het 
laatste uur komen de hordes uit tourbussen het dal in: wegwezen. 
Op de camping pak ik in, ik drink een laatste theetje met de eigenaar 
en een oude man en ga en route richting Guzelyurt. Daar staat 
een prachtige kerk op een eenzame heuveltop met de hoge ijstaart 
Hasan Dagi (3254 meter) op de achtergrond. Hier bezoek ik ook 
nog de Sint Gregoriuskerk uit het jaar 385. Deze is nu een moskee, 
zoals vele Turkse kerken. Ook doe ik hier een leuke tocht: op eigen 
houtje door een verlaten deel van de onderaardse stad, met mijn 
mijnwerkerskoplampje. Het doet me terugdenken aan het onderaardse 
hutten- en gangenstelsel, dat we als kinderen in Stiphout bouwden 
bij “De Bergen”: 2 zandheuvels van 2 meter hoog, Dutch Mountains.

Na een heerlijk runderstoofpotje met pizzabrood vertrek ik om half 7 
voor de avondetappe in prachtig avondlicht. Een zoevende afdaling 
wordt gevolgd door kilometerslang licht bergaf met wind mee: meer 
van die avondritten tijdens The Magic Hour graag. Een klim in het 
donker van 6 kilometer kan niet uitblijven, maar loopt heel lekker. 
Om 9 uur in de avond bereik ik Derinkuyu, waar ik in het internet-café 
kan Skypen met mijn ouders. Zo is mijn moeder weer gerustgesteld. 
Een fijne manier om contact te houden. Wederom vind ik een huis in 
aanbouw en na een welverdiend biertje ga ik lekker Van Pittemans. 
Om 8 uur in de ochtend ga ik naar het centrum van Derinkuyu, 
waar de mooie oude kerk helaas dicht is. De onderaardse wereld 
hier, met maar liefst 8 etages, is wel open. Mooi, maar voor 15 lira 
entree en met 3 bussen toeristen die ook rondsjouwen minder leuk 
dan de paar gangetjes en kamers die ik een dag op eigen houtje 
in Guzelyurt verkende. Dan ga ik koffietjes drinken en ontbijten. 
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Onderwijl aanschouw ik weer de blikken die mij aanschouwen 
als ik in Turks-Engels met handen en voeten mijn relaas over de 
reis doe. Die blikken zeggen vaak “die is gestoord”. Veel Turken 
hebben interesse in wat ik doe, zelfs veel automobilisten toeteren 
en zwaaien. Kinderen roepen “Hello, hello, what is your name?” 
De eersten die ook het woord “money” kennen, heb ik helaas 
ook al ontmoet. Maar als ik dan mijn open hand uitstrek, hebben 
ze helemaal geen money om te geven, wel een gegeneerde lach.  
Onder een steeds donkerder wordend wolkendek fiets ik naar Göreme. 
Onderweg schuil ik enkele keren voor een buitje. Voor Göreme, 
bij Uchisar, ligt de eerste mooie vallei, “Valley of the Pigeons”. 
Wel een uur zit ik te kijken naar de schitterende vreemdvormige 
gesteenten, omgeven door tientallen soorten 
voorjaarsbloemen. Zou het dan toch nog 
echt lente worden in Turkije? Ondertussen 
stappen vele toeristen al keuvelend uit de 
auto, ze kijken en ervaren deze plek niet echt, 
schieten lukraak wat foto’s en stappen weer in. 
Net voor Göreme ligt camping Panorama, waar 
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zowaar ook een Nederlandse man in een busje en twee Canadese 
fietsers verblijven. Na een heerlijke douche zet ik mijn tentje aan 
de rand van een klif. In de ochtend om 7 uur ga ik op pad om een 
vijftal prachtige valleien te bezoeken. In Cavusir lunch ik met een 
omelet, die me buiten de toch al te hoge prijs nog heel erg duur zal 
komen te staan. Op de camping breek ik in de regen op en bepak ik 
de fiets weer. Omdat het maar blijft regenen, ga ik nogmaals lunchen 
in de lounge van de camping. Dan ga ik ook nog maar gestrekt op 
de bank, omdat het aanhoudend regent. Tegen half zes vertrek ik 
toch en gelukkig wordt het dan snel droog. De klim langs het Open 
Air museum van dit prachtige Cappadocië is me te veel: 15 % en 
kasseien met een bepakte fiets van 45 kilo, nee, dat lukt niet, dus 
lekker “schieben” die fiets. Maar het bevreemdt me toch dat ik erg 
weinig kracht in mijn benen lijk te hebben. Mooi net voor het donker 
bereik ik Urgup, terwijl ik me ziek begin te voelen. Aldaar ga ik een 
restaurantje in voor een warme koffie, want ik voel me wat rillerig. 
Honger heb ik niet, maar als test eet ik toch maar een broodje kebab 
met sla. In het donker rol ik het stadje uit en vrij snel vind ik mijn 
hotel: een uit de rotsen uitgehouwen kamer voor 1 persoon plus fiets. 
Steeds slechter voel ik me en het wordt dan ook een nacht om nooit 
te vergeten: een keer of 6 moet ik op om naar het toilet te gaan. Het 
broodje Kebab heeft geen zin in die omweg en kiest uiteindelijk de 
voordeur. Nadat ik overgegeven heb, hoop ik, dat ik de ziekmaker 
grotendeels kwijt ben. Dat gaat helaas anders uitpakken.

In de ochtend komt een koolmees naar binnen en hipt zowaar over 
me heen, terwijl ik in de slaapzak lig. Na het moeizame opstaan  
moet ik ook nog een lekke band plakken, dat kan er nog wel bij. 
Ondanks de misselijkheid ga ik op pad naar Yesilhisar, een tocht van 
50 kilometer waar ik de hele dag over doe. Onderweg drink ik alleen 
thee en eet ik alleen biscuits. Zo slap als een vaatdoek voel ik me. 
Een zwerfhond, die kilometers lang met me mee loopt tijdens het 
beklimmen van een heuvel, luistert schijnbaar begripvol naar mijn 
klaagzang. We praten niet altijd om gehoord te worden, vaak willen 
we onze eigen gedachten gewoon uitgesproken horen. Mensen die in 
zichzelf praten vind ik dan ook helemaal niet vreemd. Ik zie en hoor 
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ze liever dan de welbekende vergadertijgers, die over elk wissewasje 
hun verbale plas denken te moeten doen.

In Yesilhisar zie ik meteen dat er een ziekenhuis is. Ik neem het enige 
hotel, dat vervallen en naargeestig is. Na het douchen kruip ik meteen 
in bed. Dit wordt weer een nacht in mijn leven om nooit te vergeten. 
Midden in de nacht sta ik op het punt om direct naar het ziekenhuis 
te gaan, maar ik kom de nacht door zonder noodsprongen.

In de ochtend worden bloed en ontlasting getest in het ziekenhuis. 
Drie soorten pillen mag ik gaan slikken. Zowel het ziekenhuis 
als de apotheek doen niet moeilijk over registratie, paspoort, 
ziektekostenverzekeringen en meer van dat bureaucratische geneuzel. 
Alle zorg wordt me met liefde en plezier gratis verleend. Het weer 
is gelukkig prachtig, dus 2 km buiten het stadje ga ik in het gras 
naast de weg eten en wat rusten. Bij vertrek krijg ik mijn fiets amper 
een 2 meter hoog talud opgeduwd. Het tochtje naar Yahyali, 40 km 
vlakke weg zonder wind, kost me de hele dag. In Yahyali is gelukkig 
een beter hotel waar ik eerst maar eens lekker ga douchen. Eten kan 
ik kopen bij het tankstation ernaast, yoghurt en droge koekjes. Het 
eten kan ik binnen houden, maar ik neem er geen energie uit op. 
Op naar het busstation in de ochtend. Een vervelend ventje achter 
de balie zegt “No bicycle possible.” Snel weg daar, buiten helpt een 
oudere man me gelukkig wel. De kleine bus staat klaar, maar ook 
hij krijgt de fiets niet in de bus. Ik vreet mezelf op met het nare 
ventje in de buurt, die me op zijn mobiel laat zien dat de bus naar 
Adana 33 km verderop vertrekt. Ik zeg tegen deze bloedzuiger “You 
cycle, hastayim: “Fiets jij maar, ik ben ziek”. Vervolgens neem ik 
het heft in eigen handen en met een laatste krachtsinspanning krijg 
ik de fiets wel precies achterin de kleine bus gepropt. Dan nog 
even shoppen voor onderweg, water, melk en papieren zakdoekjes, 
waarna het noodgedwongen busreisavontuur tijdens de fietsvakantie 
kan beginnen.

In de bus gaat het wel en de overstap is soepel en duurt maar 5 
minuten. De nieuwe bus is heerlijk comfortabel ,met zelfs een TV-
schermpje in de rugleuning voor me en gratis thee en water van de 
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zaak. We rijden door mooie bergen en heuvels, wat had ik hier graag 
gefietst. Ook in Adana heb ik een soepele overstap. Wel heeft de 
bloedzuiger mijn stuur helemaal rondgedraaid waardoor de kabels 
verkeerd zitten en die van de versnelling los is, maar als dat alles 
was. Om half 6 vertrekt mijn volgende bus, naar Adiyaman, waar ik 
om half 11 in de avond arriveer. Al snel vind ik een oud maar wel 
leuk hotelletje en verdwijn ik meteen in bed. De diarree blijft en ik 
voel me ‘s ochtends nog niet beter. Dan maar een tweede ziekenhuis 
opgezocht voor een extra check, wellicht spreekt hier ook iemand 
beter Engels. Een superaardige man hoort me en zegt “Come my 
friend, I help you”. Hij loodst me door de wirwar van het ziekenhuis 
voor het bloed- en ontlastingsonderzoek. Met zijn familie wacht ik 
buiten op het terras 2 uur op de uitslagen. Zij wachten daar omdat de 
broer van mijn helper op dat moment een oogoperatie ondergaat. En 
dan urenlang iemand helpen: ik ben de man erg dankbaar.

Op consult bij de dokter krijg ik een belangrijke mededeling: 
“Double, okay, stop”. Zo verdubbelt hij de dosis van één medicijn, de 
tweede is oké en met de derde moet ik stoppen. Dan lig ik nog ruim 
een uur op bed om een liter infuusvoeding in mijn lichaam te zien 
druppelen. In de bloeduitslagen ontwaar ik twee bijzonderheden: 
“Yumurta-bacterie” en “48,4”. Ik heb een ei-bacterie in mijn lijf en 
mijn hematocriet-waarde is zo hoog, dat ik waarschijnlijk uit de Tour 
de France gezet zou worden op verdenking van Epo-gebruik. Met wat 
vakantie-fietstraining krijg je die waarde dus ook omhoog zonder Epo. 
Na mijn apotheekbezoek doe ik inkopen om pasta te koken en fiets 
ik naar een riviertje net buiten de stad. Daar kook ik, eet ik redelijk 
goed en zet ik in de schemer de tent op. ‘s nachts moet ik nog wel 
een paar keer opstaan voor toiletbezoek. Om 8 uur sta ik echt op. Bij 
de weg roept de eigenaar van een barretje dat daar zit “Caj?”. Dat 
is een uitstekend idee. Ik drink twee thee en een cola (dat zuivert), 
terwijl ik in het Engels met een schilder klets die een paar jaar in de 
VS heeft gewoond en de hekken rondom de bar bijwerkt. Nog steeds 
voel ik me enorm slap en ik besluit om naar Kahta te liften.

Een ongeluk komt nooit alleen. Na een half uurtje krijg ik een lift van 
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een pick-up truck waar mijn fiets achterop kan. Voor de tweede keer 
deze reis zet ik mijn fiets achterop een pick-up truck. De chauffeur 
zet de fiets vast en zegt “Okay” als ik de fiets beter vast wil zetten. 
Toch vertrouw ik het niet en ik kijk onderweg wel tien keer om, om 
te checken of mijn fiets er nog staat. Doordat ik ziek ben gedraag 
ik me als mentaal verlamd en ik doe niets aan de fiets, terwijl ik 
ergens besef, of eigenlijk overal besef, dat hij niet goed vast staat. 
Bij de elfde keer omkijken is mijn fiets verdwenen. We rijden 100. 
Nadat we terugrijden, treffen we mijn fiets aan omgeven door enkele 
auto’s en uitgestapte mensen. Een paar tassen zijn door de klap 
van de fiets afgerukt en liggen in het rond. Mijn voorwiel is zowat 
dubbel geklapt. In mijn achtertas zit een tasje met daar weer in mijn 
tandenborstel. Daar blijkt asfalt op te zitten. Een halve minuut denk 
ik: “Nu is het mooi geweest, ik ga naar huis”. Maar al gauw neemt 
een klein busje vol rustige oude mensen de kapotte fiets en de zieke 
man liefdevol mee naar Katha.

Sinds deze hele harde les die alleen mijn fiets gevoeld heeft ben 
ik ten eerste een goed wielspaaksteller geworden omdat het wiel 
maar ten dele gerepareerd kan worden. De rest van de reis moet ik 
twee maal per week de spaken allemaal nalopen en bijstellen zodat 
het weer net recht genoeg is. Ten tweede daal ik sinds deze les nóg 
langzamer af per fiets. Mijn botten zouden asfalt bevatten bij een 
valpartij, zoals mijn tandenborstel. Om over mijn altijd ongehelmde 
hoofd nog maar te zwijgen.

In Kahta helpt het zoontje van de campingbaas me meteen om de 
kapotte fiets naar de camping te slepen. Op woensdagmiddag om 3 uur 
check ik in en ga ik 20 uur gestrekt in mijn tent, alleen onderbroken 
door uiteraard veelvuldig toiletbezoek en naar de winkel gaan voor 
ontbijt en lunch. Na 3 dagen ben ik net genoeg aangesterkt voor een 
excursie per auto naar de Nemruth Dagh. Dat is een bergtop van 
2150 meter hoog waarop koning Antioches een jaartje of 100 voor 
Christus een grafheuvel voor zichzelf liet oprichten, voorzien van 6 
enorme beelden van goden, waaronder hijzelf. Ook de weg naar de 
Nemruth Dagh had ik reuzegraag zelf beklommen per fiets, maar 
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het is allang mooi dat ik me beter begin te voelen. Ik bewandel het 
bergpad van maar een paar honderd meter lang naar de top van de 
Nemruth Dagh met een Nederlander van 83 en kan hem maar net 
bijhouden.

Na nog een busreis beland ik in het hart van Kurdistan, Diyarbakir. 
Daar word ik op straat nog gerold door een hondsbrutaal jochie, dat 
geld uit mijn broekzak grist. Een schattig meisje van 5 ziet dat er 
een briefje van 10 Lira (5 euro) uit mijn zak is gevallen en geeft 
het aan me terug. Zo geeft ze me toch een goed gevoel. De buit 
voor het jochie blijft beperkt tot 4 losse Liramuntjes. Voor het 
jochie en het meisje steek ik later die dag een kaarsje op. Vanaf het 
bezoek aan Diyarbakir hoor ik onderweg de verhalen over de Turks-
Koerdische kwestie van beide zijden. Een enorm tragisch verhaal 
met veelal vredelievende mensen en veel nodeloze slachtoffers. 
Vanuit Diyarbakir reis ik noodgedwongen weer een dagtrip per bus 
tot in Van, oostelijk van het Vanmeer. Pas in het donker arriveer ik en 
zet ik mijn tentje op langs het vliegveld aan het grote meer. De dag 
erna wordt eindelijk, na 10 dagen, het stalen ros weer bestegen voor 
een etappe van 89 km, meestentijds vlak. Al vrij snel kom ik langs 
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een grote binnenplaats waar een Kurdische bruiloft in volle gang 
is, met harde muziek en dans. Als tourist per fiets wordt ik onthaald 
als eregast en dans ik mee met de gasten. Ik vervolg mijn weg over 
prachtige wegen langs onder meer een stuwmeer. Net voor Hosab 
slaat de paniek bij me toe: bloed bij de ontlasting. Zo kom ik in het 
begin van de avond verre van vrolijk aan in Hosab, alwaar wel een 
prachtige oude burcht staat, maar geen hotel. Wel wordt er hard aan 
de weg gewerkt, dus ik moet wat worstelen door grit, modder en stof 
tussen de Dolmussen (kleine busjes), vrachtauto’s, brommertjes en 
andere wegpiraten.

In een internetcafé ga ik googlen op wat ik nu weer zal hebben. 
Er is niets te vinden via de slechte internetverbinding. Het kleine 
ziekenhuisje is dicht en werkelijk niemand helpt me. Dus ik besluit 
om maar het dorpje uit te fietsen, nadat ik wat gekalmeerd ben. 
De harde werkers van de TCK, de Turkse wegenbouwers, runnen 
iets verderop een goed ‘hotel’ in Guzelsu. Ze ontvangen me met 
open armen, een warme maaltijd en veel warme belangstelling 
voor mijn avontuur. Guzelsu betekent Goedwater. Goede naam 
voor het verblijf van een bijna ex-darmpatiënt, die net een 
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beetje bloed poepte en bijna van zijn stokkie ging: houdt het dan 
nooit op! Gelukkig was het mooi helder bloed uit de eindzone 
en het was dus vals alarm: opnieuw poepen moet je leren. 
Men zet brood met kaas en olijven en thee voor mijn neus bij de 
TCK. Het blijken erg lieve mannen, ééntje bekeek alle 668 foto’s 
op mijn camera. Ook kan ik hier lekker warm douchen met een 
emmertje uit een grote emmer. Op het toilet is ook alles weer 
oké: het houdt echt op. Met een gelukzalig gevoel kijk ik naar de 
mannen, die doodgemoedereerd een potje Rummikub spelen, 
met andere regels die ik niet helemaal snap. Om 11 uur krijg 
ik een eigen bedje en tot 7 uur ga ik pitten. In de ochtend kan ik 
vanzelfsprekend mee ontbijten: geweldig die Turkse gastvrijheid.  
Voor de deur neem ik een Dolmus-busje, dat mij en mijn stalen ros 
voor een paar Lira over een pas van 2715 m meeneemt. Ik wil geen 
risico nemen met de buik, mijn hoogterecord van de Galibier, 2594 
meter, breek ik later op de reis wel, en dik ook. Helemaal in goede doen 
was dit een prachtige pas geweest, die lekker geleidelijk 800 meter 
omhoog klimt over een km of 14. Ook van achter het Dolmusraampje 
is het landschap schitterend. Een Kurdische student zegt in het busje 2 
dingen tegen me, bijna in 1 zin: “Christians, Muslims, we are all one, 
we are all people” en “I hate the Turks”. De economische wetenschap 
gaat uit van de rationele homo economicus. Naar mijn mening een 
enorme misvatting, het is drijfzand waarop deze hele wetenschap zo’n 
beetje gefundeerd is. Als zesvoudig universitair geschoold econoom 
durf ik dat gerust te beweren. Hier in dit busje blijkt maar weer eens, 
dat zelfs normale rationaliteit, maar vooral ook invoelendheid, nog 
altijd geen vanzelfsprekendheid zijn voor de mens. De student is nota 
bene zelf Turks, al woont hij dan in het Kurdische deel van Turkije. 
Als ik in Baskale weer op de fiets stap, volgt de weg 45 km een rivier 
omlaag, met af en toe een klein klimmetje. Een schaapsherder, die 
zich op een heuvel zeker 100 meter boven de weg bevindt, schreeuwt 
gastvrij naar me; “Caj?” Erg aardig en lief, maar hoe? Na de afdaling 
gaat deze weg door naar Hakkira, het bolwerk van de PKK. Mijn 
pad gaat nu echter verder oostwaarts en volgt een kleinere rivier 
stroomopwaarts. Eerst loopt de weg 4 km aardig omhoog, dan wordt 
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hij steeds wat vlakker door een adembenemend mooi smal dal. Het 
dal opent zich na een tijdje tot de weidse vlakte waar Yushekova 
ligt, met enorme ijstaarten op de achtergrond, omgekeerde Dame 
Blanches. Keiharde bruinzwarte rotsen van binnen, overgoten met 
extra veel ijskoude sneeuwsaus. Een prachtig gezicht en een voorbode 
van de adembenemende berglandschappen waar ik naar op weg ben.  
Ben de stad nog niet in of ik moet alweer thee komen drinken, met 
een “Zuringstengel” erbij. Het is een hooggebergteplant waarvan je 
de buitenkant afstroopt, de binnenkant is hapklaar en lekker fris. En 
vast ook erg gezond. Ook de eerste Iraanse melkbonbons krijg ik hier 
voor mijn kiezen. De Turkse PTT in Yukshekova blijkt nog net open 
om half 7. Hier doe ik een tweede pakketje met souvenirs op de post. 
Otel 2000 vraagt 30 Lira voor een overnachting, ik heb er nog maar 
25 en leg uit dat ik morgen naar Iran doorfiets. De eigenaar bied aan 
dat ik niet betaal, als ik de kamer met de student Engels deel die voor 
me vertaalt. Houdt het dan nooit op, die Turkse gastvrijheid! Nee, 
de student Engels komt even later weer binnen, met een Ayran en 2 
broodjes goede, niet vette kebab met veel salade. Betalen mag niet, zijn 
eigen Cola moet ik 4 keer weigeren. Ondertussen krijg ik natuurlijk 
nog 3 thee en de darmen doen hun werk weer prima, zoveel is duidelijk. 
Men adviseert me wel om de dag erna vroeg en snel te vertrekken 
zodat ik snel in veilig Iran ben. Er komt een gebalsemd lichaam van 
een door het Turkse leger gedood PKK-lid naar Yukshekova. Alle 
winkels zijn daarom morgen dicht. De Turkse Polis, die hier alleen 
rondrijdt in gepantserde autootjes en niet op motor of in auto, laat staan 
op de fiets, verwacht een demonstratie met rookbommen, molotow-
cocktails en 1000 bommen en granaten. Dat krijg je ervan als je de 
Kurdenleider Ocalan 10 jaar lang opsluit en zelfs elke dialoog met hem 
categorisch weigert. Dat is tot dan toe mijn enige kritiek op het Turkse 
regime onder Erdogan, al lijkt er onderhuids al iets bezig in het land. 
Op het Taksim-plein in Istanbul had ik al een demonstratie tegen de 
regering-Erdogan gezien. Zoiets zet je toch aan het denken en voelen. 
De andere kant van de ‘Ocalan-medaille’: De Turkse leraar Engels uit 
West-Turkije die zijn kamer met mij deelt, leeft elke dag met de angst 
voor de dood. Na zijn opleiding werd hij door de regering naar dit stadje 
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in Oost-Turkije gestuurd om daar drie jaar les te geven. Om Kurdische 
kinderen te helpen dus. Hij kon zich vroeger inleven in de Kurden, 
nu niet meer. Een tijdje geleden werd voor zijn ogen een politieman 
gedood door een menigte, lekker langzaam door te schoppen en 
stenen te gooien. Bij een ruzie op school werd hij pas door 6 Kurden 
aangevallen. Door het Kurdische geweld tegen andere Turken, het 
leger en de politie zijn al 30.000 doden aan de niet-Kurdische kant 
gevallen volgens hem. Vaak onschuldige burgers of dienstplichtige 
militairen. Hij wordt dagelijks gediscrimineerd, omdat hij geen Kurd 
is. Sommige bakkers verkopen hem niet eens brood. Hij is geen 
Kurdenhater, maar gewoon een Turk en kan er ook niets aan doen.  
Propaganda is overal, het is niet makkelijk om de waarheid te weten 
te komen en soms is het zelfs ongemakkelijker om de waarheid te 
weten. Wel weet ik dat ik tegen geweld ben.

Uw fietsende scribent ‘ontvlucht’ de dag erna met een 
ziedend vaartje van 8 kilometer per uur Yuksekova. Het is 
al druk bij de kazerne om 8 uur, de politie zet gepantserde 
bussen in. Pantserpolitie-autootjes staan op elke straathoek. 
De weg naar de grens met Iran is een weg die in 20 km rustig omhoog 
klimt tot 2100m. Daarna volgen 12 km lekker rustige afdaling langs 
een bergbeek die is afgezoomd met bloesembomen en groen gras. 
Plots houdt echter het asfalt op, een truck zit hier muurvast in de natte 
rivierklei, waaruit de weg vanaf hier bestaat. Deze survival-afdaling 
gaat zo 14 km door tot de grens met Iran. De klei zit letterlijk tot in 
mijn haar en mijn oren. Mijn mooie Mesopotamische lange broek 
voor Iran zit onder de modder en helaas ook onder de smeer van de 
ketting.
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6. Farsi is niet meteen te begrijpen 
Iran
Bij de grens moet ik anderhalf uur wachten. Er is even geen stroom, 
dus de computers werken niet en dan staat in ons tijdperk soms 
alles stil. Als mijn pas is gecheckt en de ingangsdatum in het visum 
gestempeld is, mag ik zo door bij de bagagecontrole. De Iraanse baas 
van de douane wenkt me door en roept gastvrij “Welcome to Iran”, 
heel prettig. Geen tas van me wordt gecheckt, geen vraag over wat 
ik in Iran kom doen. Een heerlijke binnenkomer. Bijna net zo mooi 
als die in Tsjechië in 1997, waar de jonge douanier zijn baan op 
het spel zette, door me zonder paspoort zijn land binnen te laten. 
Tsjechië, vooral Praag, de Moeder Aller Steden, neemt in mijn hart 
dan ook een heel speciale plaats in. Vanaf mijn vroege jeugd heb ik 
altijd al een onverklaarbare hang naar het Oosten van Europa gehad. 
Inmiddels heb ik in bijna elk land daar gefietst.

Na mijn eerste twee fietskilometers in Iran tref ik een theehuis, waar 
ik 2 bakjes thee nuttig en mag meelurken aan een waterpijp. Vooral 
dat geluid van borrelend water is lekker ontspannend. Je ziet ze 
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tegenwoordig ook in Tilburg, die waterpijptenten. Naast een Iraans 
restaurant trouwens. Ook de Dochter Aller Dorpen wordt een echte 
stad.

Iran bevalt deze man wel. Deze man, die na een wat ongebruikelijke 
afvalkuur nog 68 kilo weegt en in topvorm is, totaal afgetraind. Na 
het theehuis begint al snel een mooie en rustige klim van 20 km, 
nummertje 2 vandaag. Daarop volgt een ziedende afdaling van 2 km, 
die uitloopt in het vlakke dal voor het Orumiyeh-meer en licht blijft 
dalen, waardoor ik heerlijk kan uitrollen tot in de stad. Daar word ik 
gestopt door een auto en denk: nu begint het gedonder dus al. Het 
blijken echter een brave huisvader met zoontje en tienerdochter in 
de auto. De dochter kan haar ogen niet geloven, dat daar een echte 
wereldreiziger op de fiets uit Nederland door haar stad fietst. Die 
moet en zal ze spreken, en dat doet ze ook nog in vrij goed Engels. 
Dat is toch de laatste manier waarop je verwacht aangehouden 
te worden in Iran. Je verwacht toch eerder een agent of zo die je 
paspoort moet zien en wat moeilijk doet. Vooroordelen: je kunt ze 
niet genoeg voor zijn, maar ja, dat is altijd achteraf.

Iran maakt een voortreffelijke eerste indruk op me. Na even 
zoeken wordt Hotel Karon in Orumiyeh gevonden. Mijn enige 
Iraanse geld, meegekregen van de Tilburgse fietsmonteur, 
gaat op aan het hotel. Platzak val ik in slaap op een bankje 
in mijn kamer om 9 uur na deze enerverende fietsdag. Om 
1 uur ben ik toch maar in bed heerlijk verder gaan slapen. 
De dag erop is het vrijdag, de Islamitische zondag, Jom-eh. Ik heb 
het geluk, dat een geldwisselaar zijn kantoortje gaat schoonmaken 
vandaag. Euro’s wissel ik zonder problemen voor een stapel Iraans 
geld en snel vind ik ook nog een goed internetcafé, zodat het 
thuisfront weer gerustgesteld kan worden.

In het straatbeeld valt me snel op, dat veel hoofddoekjes een 
stuk van het vrouwelijk haar onbedekt laten. Van politie of 
leger of Republikeinse garde merk ik nog niets. Het is relaxed 
hier, deze streek heet Azerbaidjan. De mensen zijn mooi, 
vooral de ogen: enorm sprekend en vaak heel vriendelijk. 



47Paul van Est  

Na nog wat rondkijken in deze stad met toch bijna 700.000 inwoners, 
wacht een fikse etappe naar Tabriz van 130 km, deels over een 
nieuwe weg dwars door het zoutmeer bij Orumiye. Deze landerige 
vrijdagmiddag fiets ik met een heerlijk zondagsgevoel het eerste 
stuk richting Tabriz. Net buiten de stad langs de weg koop ik een 
meloentje van een kilo of 7 voor onderweg. De weg komt uit bij het 
grote zoutmeer. Daar neem ik maar eens thee en ijs en een nieuwe 
fles water: veel drinken zei de dokter. Na de kilomterslange brug nog 
maar eens een theetje en een waterpijpje: tabak met vruchtensmaak, 
niet met teer, nicotine en tientallen andere doelbewust toegevoegde 
ziekmakers, erg lekker en ontspannend.

De geplande nieuwe weg rechtdoor na het meer is nog niet af. Dus 
maak ik een ommetje van 26 km om de heuvels heen en langs het 
meer met hele lekkere lichte klimmetjes. Dan ga ik met 40 per uur 
lekker dalen. Toch maar een pauze op de helft, ik heb tenslotte 
alweer een uur gefietst. Op een terras neem ik een rijstmaaltijd 
met lente-uitjes en selderie, grote lappen heel dun Iraans brood 
en een Iraans biertje. Met vruchtensmaak en uiteraard alcoholvrij, 
ook erg lekker en ontspannend. Meermaals vragen mensen in 
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perfect Engels en heel bescheiden: “Hello mister, are you okay, 
can we help you?” Na de relaxte pauze rol ik rustig verder met de 
chillmuziek op het MP3tje via mijn oordopjes in mijn hoofd. De 
zon gaat langzaam onder achter me en ik voel me thuis hier met 
mijn herstelde lijf en op mijn herstelde fiets. Tabriz is nog ver. 
Fijn, kan ik lekker fietsen in de avond door dit heerlijke fietsland! 
Maar Amir in Khaseban en zijn familie blijken niet heel ver. In de 
schemer bij het winkeltje van hun dorp leg ik mijn hoofd op mijn 
hand ten teken dat ik een slaapplaats zoek. Meteen nodigt Amir 
me bij hem thuis uit. Streng verboden in Iran, buitenlanders thuis 
uitnodigen. Zijn neef Asghar, die goed Engels spreekt,  vertaalt 
de nieuwsgierige vragen van zijn ooms. We nuttigen samen een 
heerlijke maaltijd met weer rijst, tonijn, Iraans brood, komkommer 
en ui en zelfgesneden patat. Mijn meloen is het toetje. De moeder 
en het zusje van Amir zijn er de hele avond gewoon bij, dus niks 
geen aparte kamer voor de mannen. Hele fijne, open mensen, plus 
ik heb nu weer een schone lange broek die ik cadeau krijg. De mijne 
is nog nat na het wassen en de smeer en teer gaan er niet helemaal 
uit. Uren later om half 1, na een boeiende en fijne avond, leg ik 
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mijn hoofd te rusten naast Amir, zijn broertje en zijn neef Ashgar. 
In de ochtend maken de mannen Amir en Asghar ontbijt en niet 
moeder-de-vrouw. Om 11 uur rol ik relaxed en helemaal fris naar 
Tabriz, onderbroken door een pauze met thee en kraakvers brood 
met room en honing en dadels, heerlijk.

Op het station, waar ik een trein naar de hoofdstad Teheran wil 
boeken, moet ik een uur wachten tot het loket open gaat. Eerst komt 
er een haastgevoel bij me op: ik moet de stad nog zien, ik moet dit, 
ik moet dat. Al heel snel neem ik weer een Iraans biertje en pistache-
nootjes en begin ik met lekker niksen, resetten. Mindfullness is 
voor mij een mindset, die heel snel bereikt kan worden als je al 
relaxed bent. Hier op het station worden mijn papieren gecheckt, 
de enige keer in Iran. De agenten zijn gewoon nieuwsgierig naar 
waar ik vandaan kom. Om kwart voor drie laat ik mijn fiets met 
hersteld gebroken frame en nog immer functionerend voorwiel 
achter bij de bagage. De fiets gaat met een goederentrein mee 
naar Teheran. Ik pak zonder fiets de bus naar de stad: een heel 
raar gevoel, te vergelijken met je eenzaam voelen. In de stad ga 
ik wat rondneuzen, internetten en scans van mij paspoort voor de 
Turkmeense visumaanvraag maken. Ook mail ik naar de Turkmenen. 
Weer een bureaucratische hobbel die ik nog moet nemen. In steden 
ga ik altijd meer sfeer proeven dan de standaard must-sees checken. 
Al is de Blauwe Moskee van Tabriz heel mooi, dat mag gezegd.  
Mijn trein boemelt om 8 uur in de avond heel rustig richting Teheran 
en weet zo van de 721 km toch een reis van 13 uur te maken. Er 
zitten drie leuke, wat oudere slapies bij me in de coupé, die mijn 
foto’s van Italië belangstellend bekijken. Er zijn geen snurkers aan 
boord (of ik was het) en om 9 uur in de ochtend rol ik fit uit de trein 
op Teheran Centraal. Mijn fiets doet er wat langer over, maar om 1 
uur mag ik haar weer bezitten, na weer vier uur niksen en resetten. 
Met Nederlandse muziek in mijn hoofd fiets ik zingend de drukke 
Vali Asr straat in. Vol vertrouwen en zonder problemen neem ik een 
rotonde waar het autoverkeer, gelardeerd met tientallen brommertjes, 
druk toeterend 6 rijen dik overheen krioelt. Met rechte rug eis je op 
je fiets gewoon de plek op in het verkeer die je toekomt.
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De Vali Asr straat loopt licht omhoog, soms ga ik over de stoep als 
daar schaduw is, het drukke verkeer straalt voor mij rust uit en geen 
hectiek. Dat ligt aan mijn mindset. Als je gewoon je paadje ziet, 
neem je dat en gaat alles goed. Na een kleine 2 uur arriveer ik bij de 
zijstraat Kajabani street in het rijke Teheran-Noord. Daar ben ik voor 
een week welkom bij Martin en Susanna, vrienden van vrienden. 
We beginnen met een heerlijke Iraanse maaltijd. Dan volgen een 
wasje draaien, alle tassen herschikken, internetten, op een bank 
hangen. Deze simpele luxezaken zijn, als je ze een tijdje ontbeerd 
hebt, altijd weer fantastisch. Als econoom heb ik het tegendeel van 
de eerste wet van Gossen van het afnemende grensnut al vaak aan 
den lijve ondervonden. Het grensnut neemt toe, naarmate het goed 
voor je schaarser is. Veel in het leven is een kwestie van vanuit welk 
perspectief je het beschouwt.

Vanuit het appartement heb ik aan de ene kant uitzicht op Teheran, aan 
de andere kant op de bergen in het noorden van 4000 meter hoog. Opzij 
naar buiten kijkend zie ik precies de piek van Mount Damavand, de 
hoogste berg van Iran met 5609 meter. Die ga ik de komende vijf dagen 
nog van dichterbij beschouwen op een fietstourtje naar de Kaspische zee. 
Op maandagochtend doe ik een half dagje fietsonderhoud en 
de tassen met alle inhoud maak ik helemaal schoon. Dan ga 
ik pakken voor de Kaspische Zeetocht. Ik kan zonder de 2 
voortassen en de sporttas van mijn voetbalteam op pad. In totaal 
sleep ik ruim 10 kilo meer mee op deze lange reis dan op een 
korter fietstochtje van een paar dagen of weken. De keuken en 
veel reservemateriaal voor de fiets vooral, plus wat extra kleren. 
In de middag ga ik de stad in met bus en metro. Het Golestan Paleis 
bewonderen, verdwalen in de immense Bazar en de Iman Hossein 
Moskee daarin opsporen en bezoeken. Leuke mensen ontmoeten en 
kletsen. Slenteren en de atmosfeer van de stad proeven en opsnuiven. 
Om half 10 ben ik terug in de flat waar een tweede warme maaltijd 
en een echt biertje voor me klaar staan. Wel ga ik vroeg naar bed 
want morgen om 5 uur zit ik al op de fiets.
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Midweek Damavand en Kaspische zee

Paul op de fiets Reizen biedt U het volgende Stukske fietsen aan:

 
Dinsdag 24 mei

U verlaat na een ontbijt met verse koffie, brood met kaas en tomaten 
om 5 uur per fiets de dan nog rustige en koele stad Teheran. Bij de 
Residentie van uw gastvrouw en gastheer Susanna en Martin kunt 
U 15 kilo bagage achterlaten. U ontbijt vervolgens nog 2 keer. Om 
half negen knapperend vers brood, Iraanse La vache qui rit kaas, jus 
d’orange, yoghurt en chocolade. In Rudeneh wordt om 10 uur een 
volle pot thee geserveerd met suikerlollies, heerlijke verse dadels en 
chocolaatjes. Vervolgens klimt U verder op de Imamzadeh Hashem 
pas, alwaar U om half 1 de eerste lunch nuttigt van rijst met een zachte 
rundvlees-spliterwtencurry en een cola, gevolgd door een Bavaria 
0,0%, chocolade en een Tak-Tak, de Iraanse Kit-Kat. Na 3 kilometer 
klimmen hoort U 300 meter achter U een klap en ziet een vrachtauto 
tot op de rand van het ravijn kantelen. Een kilometer verder wachten 
Alijani Javad en zijn vrouw op U met de tweede lunch: brood met 
kaas, thee, Iraanse yoghurtsoep, komkommer en een sinaasappel. 
Hierna heeft U voldoende energie om de Imamzadeh Hashem pas te 
bedwingen, waar op 2800m hoogte een Moskee staat. Dan volgt een 
prachtige afdaling tot in Polur, waar de indrukwekkende oude vulkaan 
Damavand (5609m) ineens vrij dichtbij voor U opdoemt. In Polur 
wordt het avondeten geserveerd, een traditionele Iraanse stoofschotel 
met kikkererwten, linzen, aardappels en rundvlees die over in 
stukken gescheurd brood en rauwe ui wordt gegoten en fijngestampt 
wordt in een ijzeren schaaltje. Dit alles wordt vergezeld door 4 
thee. Na nog een stuk afdalen wacht een imker op U, midden in het 
indrukwekkende hoogland. Hij geeft U een potje berghoning cadeau. 
In het donker arriveert U bij steenbakkers, die een soort betonstenen 
maken van riviergrind en beton. Op deze plek overnacht U in een 
eigen verblijf met Perzische tapijten op de grond, TV en eigen toilet. 
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Woensdag 25 mei 

‘s Ochtends wordt in het verblijf van de steenbakkers thee met vers 
brood en zoete tahin geserveerd, terwijl de steenbakkers als ontbijt 
wat opium wegroken. Die wordt U ook aangeboden maar U mag 
vriendelijk en beleefd weigeren. Na nog eens 40 kilometer afdalen 
eet U Fast Foot bij een Mac Donalds Iraanse stijl: Franse frietjes 
met mayo en ketchup, cheeseburger, Coca Cola en koffie na. U bent 
hier de enige klant en een exotische bezienswaardigheid voor de zes 
werknemers. Op weg naar Amol doemen de eerste Iraanse rijstvelden 
op. Als in Amol het dalen eindelijk is afgelopen, zullen Navab en 
Siamak u per fiets vergezellen tot op het strand van Mahmud-Abad, 
alwaar u samen heerlijk ijs en sinaasappels nuttigt, terwijl 2 Iraanse 
schonen volledig gekleed in chadors giechelend als bakvissen 
een duik nemen in de Kaspische zee, die op 27 meter onder onze 
zeespiegel ligt. Vervolgens fietst U over de vlakke kustweg naar Nur, 
alwaar U in de zonsondergang yoghurt met berghoning, vers brood 
en kaas eet, met een flesje “Brood” erbij, alcoholvrij bier, terwijl U de 
acrobatiek van 2 Iraanse jongens aanschouwt. In de avondschemering 
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fietst U verder tot een zijpad van een zandpad, alwaar U onder 
de sterrenhemel van een welverdiende nachtrust kunt genieten.  
 
Donderdag 26 mei 

Net voor de plaats Now Shahr eet U aan zee op een Takht, een 
Iraanse theetafel, met 3 Iraanse mannen. U eet yoghurt en vers 
brood met honing. Zij schenken U thee, kraakvers brood met zoete 
room en ook kaas en chocolaatjes en accepteren na wat aandringen 
de Tak-Tak die U hen aanbiedt. In een dorpje na Chahul, als de 
weg van zee wegdraait en begint te stijgen, kunt U bij een hotel 
de ketting reinigen en smeren, maar niet voordat de eigenares uw 
slaapzak te drogen hangt en de eigenaar U thee, een banaan en een 
muffin offreert. Na deze stop krijgt U iets verder gele pruimen voor 
onderweg mee. Na een mooi eerste stuk klimmen door een koel bos 
bezoekt U een waterval die zich bij een zijbeek bevindt. Hier nuttigt 
U de pruimen en is er gelegenheid om de rug te stretchen. Na 29 km 
geleidelijk klimmen bereikt U Marzanabad, alwaar U in een koele 
internetkelder het thuisfront kunt berichten dat alles oké is. Ook hier 
weer yoghurt en honing en een ijsco.

Als U 8 kilometer na Manzanabad de eerste spaghettislierten tegen 
de berghelling geplakt ziet, waarover u omhoog dient te klimmen, 
wacht een Iraniër uit Colorado u op met proviand: 2 flesjes water, 3 
bananen, 4 appels en 5 komkommertjes. Op de klim stopt een auto met 
3 leuke meiden tot 2 keer toe om U hartstochtelijk en enthousiast toe te 
juichen. Als het klimmen moeizaam begint te worden, stopt U op een 
plek waar 2 lieve echtparen U terstond uitnodigen voor de picknick: 
thee, brood en kaas. Op 1700 meter hoogte bereikt U in Valiabad 
de overnachtingsplek: een Takht bij een winkeltje. In het restaurant 
ernaast wordt U thee geserveerd. Bij de winkel kunt U uw camera en 
telefoon opladen, terwijl U de traditionele waterpijpvruchtentabak 
rookt uit een Qaylan en de gang van zaken in de Iraanse “Welcome 
to your shop”-winkel aanschouwt en vele handen schudt.  
Het restaurant serveert U 3 borden soep met brood en rijst met 
overheerlijk mals lamsvlees, gevolgd door 2 thee. Om 12 uur 
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legt U zich te rusten onder de sterrenhemel, te midden van 
een panorama van hoge toppen, sneeuwtoppen en het geruis 
van de Abchahr (waterval) aan de andere zijde van het dal.  
 
Vrijdag 27 mei

Het restaurant serveert U in de vroege ochtend thee, terwijl de ober 
via uw MP3-speler naar ABBA luistert, luid meezingt en onderwijl 
uw fiets probeert. Om 9 uur vertrekt U om de Kardovan pas te 
beklimmen. U aanschouwt de aanleg van 2 enorme stuwdammen die 
hier in de toekomst duurzame energie zullen leveren. In een dorpje 
kunt U ijs en Nescafé krijgen en een nieuwe cap en lange sokken 
aanschaffen. Na 10 kilometer gestaag klimmen onder een wederom 
helderblauwe hemel bereikt U de top van de Kardovan pas op 2700 
meter. Na de tunnel van 2 kilometer kunt U zich tegoed doen aan 
een fikse dosis fruit. Binnen wordt een traditionele soep geserveerd 
met zure room en spinazie, terwijl live gezongen de oproep tot gebed 
wordt gedaan op een prettig volume.
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Na een zoevende afdaling van 6 kilometer neemt U de kleinere 
weg oostwaarts, die langs een riviertje licht klimt naar het 
wintersportoord Dizin. Hier roept de Iraans kampioen bodybuilden 
U. Zijn vriend de buschauffeur is beneden aan het riviertje. Boven 
het houtskoolvuurtje worden kippenpootjes aan 3 spiezen geregen. 
Deze worden knapperig en sappig gebakken, in een groot vers brood 
gestopt en vervolgens verlaten de 2 mannen de picknick-plek: deze 
lunch werd speciaal voor U geprepareerd, de gastheren hebben zelf 
al gegeten. Zes kilometer verder, op een grasveldje langs de rivier, 
omgeven door steile rotswanden, zijn vele groepjes Iraniërs met de 
vrijdagse picknick bezig. De vrijdag is in deze prachtige contreien 
wat voor ons de zondag is.

Bij de poging om alleen de waterkant te bereiken faalt U jammerlijk. 
Het eerste groepje van 4 charmante vrouwen, 3 galante heren en 2 
kleine rakkers noodt U meteen tot de dis op hun kleden: thee, heerlijke 
knalgele pudding, koek, geroosterde zoute maiskolf, gezellige 
gesprekken met veel gelach en interesse in Nederland. Ook staat 
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hier Iraans dansen op het programma. Na bij het hartelijke afscheid 
overladen te zijn met koeken, chocolaatjes, verse dadels en een zak 
Iraanse thee, fietst U licht opgaand naar Gajeren, 4 km voor Dizin. 
Hier nuttigt U ijs en voetbalt U met 4 jochies. Zij vullen bij het afscheid 
uw flessen met 3 liter bergwater. Vanaf Dizin op wederom 2700 meter 
hoogte is het licht bergaf naar Shemshak, volgens uw eigen reisgids. 
Onze organisatie kan U echter verzekeren, dat deze koninginnerit 
bekroond wordt met een beklimming over 17 haarspeldbochten. 
Halverwege in bocht 10 ontmoet U de Iraanse kampioen skiën, die de 
klim per fiets elke dag doet. Op de top op 3220 meter hoogte trakteert 
men U op een nieuw bord traditionele bergsoep, frietjes en kipnuggets 
van de Iraanse MacDonalds en vele vragen. Als de zon minder sterk 
wordt, vangt U in deze schitterende omgeving aan met een afdaling 
van 30 kilometer, alwaar door U met zoetgevooisde en zachte stem 
“Shemshak Redemption Song” wordt gezongen, met hoop op een 
fluwelen groene Iraanse revolutie in uw hart, terwijl automobilisten 
het V-teken maken uit hun raampjes. In Galanduak drinkt U in de 
avondschemering thee en nuttigt U de koeken en dadels. Onderwijl 
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denkt U met een vol hart terug aan de vele lieve Iraniërs, die U 
vandaag ontmoet heeft. Als het verkeer rustiger is, daalt U verder 
richting Teheran. U overnacht tussen wat heuveltjes aan een zijweg 
in de tent. In de verte dreigt een onweer, dat echter niet zal komen.  
 
Zaterdag 28 mei 

Om half 8 ontbijt U weer met kraakvers brood en zoete room, 
komkommer en water. U wacht direct een mooie klim van 
300 hoogtemeters, waarna voor U Teheran opdoemt onder de 
vrijwel permanente smogdeken. In de stad nuttigt U een heerlijke 
cappuccino en een grote punt chocoladetaart en maakt de buurman 
van de koffietent een nieuwe 2e reservesleutel voor uw fietsslot. 
Om half 1 wordt U terugverwacht in de Residentie van Martin en 
Susanna. Na het uitpakken en een heerlijke douche wordt U een 
warme maaltijd geserveerd van rijst, spinazie en mals rundvlees. Als 
dessert wordt een heerlijke mok koffie geserveerd. Voor de avond 
staan biefstuk, het uploaden van foto’s, Skypen met de familie 
en de Champions League finale Barcelona - Manchester United 
op het programma. Met op de bank van United naast Sir Alex 
Ferguson uw neef René Meulensteen uit Beugen als assistent en 
op de bank naast U uw gastheer Martin uit Manchester en fervent 
fan van United. Barcelona speelt ManU met 3-1 finaal van de mat. 
Deze volledig verzorgde midweek met 5000 hoogtemeters in het 
fantastische en gastvrije Iran wordt U aangeboden door Paul op de 
fiets Reizen voor de prijs van 56.000 Iraanse Toman, ook te voldoen 
met 38 Europese Euro’s of een 45-tal Amerikaanse Dollars. Voor 
nadere inlichtingen over deze en andere trips kunt U zich wenden tot 
ecopaul@yahoo.com 

Na nog een heerlijk dagje bijtanken in Teheran vertrek ik op 
maandagmiddag weer volledig bepakt. In Teheran vind ik nog een 
nieuwe fietscomputer en remblokjes, waarna ik rond 4 uur de stad 
uit fiets. Buiten de stad bij de laatste 2 jochies langs de weg koop 
ik rozen. Meer om symbolisch Bas en Greetje te bedanken voor 
het heerlijke onderkomen bij Susanna en Martin in Teheran. Bas 
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en Greetje kweken rozen in Zambia en daar hebben ze Martin en 
Suzanna ontmoet. Na een stukske fietsen doemt rechts een enorm 
complex op: daar ligt Ayatollah Khomeini begraven sinds 1989. Na 
22 jaar is het immense gebouw nog niet af. Tegen dit complex aan 
ligt Behesht-E-Zahra, een enorme begraafplaats waar 200.000 van 
de 1.000.000 slachtoffers liggen die tussen 1980 en 1988 vielen in 
de oorlog tussen Irak en Iran. Irak viel Iran binnen om  Khuzestan, 
rijk aan olie, te veroveren. Iran had dit gebied in 1982 al volledig 
terugveroverd, maar een oorlog kwam het nieuwe regime net na de 
Islamitische revolutie in 1979 goed uit. Tot 1988 bleef Iran op Iraaks 
grondgebied, zo de vaderlandsliefde voor leiders en leger en regime 
aanwakkerend. De rozen leg ik op het graf van een jochie van 12, 
dat een mijnenveld inliep om mijnen te ruimen. Hem was verzekerd 
met vele anderen dat hij echt naar de hemel zou gaan. Men gebruikte 
doelbewust kinderen als menselijke mijnenvegers. Jankend ga ik 
vervolgens verder en niet van de tegenwind. Khomeini: morgen is 
zijn sterfdag, ik gedenk deze sterfdag niet met erg warme gevoelens 
voor hem. Iets heel typisch is, dat ik nog nooit een foto van Khomeini 
heb gezien, waarop hij in de lens kijkt.

De dag fietst zich verder gelukkig relaxed vol. Bij een tentje 
langs de weg in een gehucht eet ik een heerlijk warm avondmaal. 
Vanaf de schemer kijk ik uit naar een plek om te wildkamperen, 
maar het landschap is langgerekt en open. Als er even geen auto’s 
voor of achter me zijn fiets ik op de gok rechtsaf de vlakke berm 
in. Dan vlieg ik plots over een rand. Waarna ik een fractie van 
een seconde later van de fiets tuimel. Die is blijven steken in een 
losse zandwand van 5 meter hoogte. “Prima plek om te kamperen, 
mooi uit het zicht” denk ik meteen nadat ik van de schrik bekomen 
ben. Een half uurtje later slaap ik precies daar in mijn tentje. Er 
is een van Est die met andere gevolgen op de fiets over een rand 
tuimelde. “Jij bent een echt zondagskind” zegt mijn moeder vaak. 
De dag erna ruk ik op naar Qom. Hier wordt Iran strenger en lastiger, 
werd me tevoren verteld. Eens testen dacht ik en begroetingen 
tellen. Op 95 kilometer word ik 95 maal begroet door toeterende en 
zwaaiende vrachtwagenchauffeurs. Qom is het hart van de Sjiitische 
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Islam: “Welcome to Qom, the centre of Jihad and insight” staat 
op een bord in de middenberm. Jihad mag hier begrepen worden 
als het opleiden van 100.000 studenten uit meer dan 100 landen, 
30% vrouw, die zich over de wereld verspreiden om het woord te 
verkondigen. Dat moet ons in het zuiden van Nederland bekend in de 
oren klinken lijkt mij zo. Wie heeft er geen missiepater in de familie? 
Bij het enorme religieuze complex Hazrat-E-Masumeh word ik 
ontvangen door de poortwachter. Hij zet zijn pet op en brengt me 
naar het Office of International Affairs, terwijl hij zegt: “no pictures”. 
Hier word ik door enkele hoge geestelijken zeer hoffelijk ontvangen 
met fris water. Zij zijn mooi gekleed in traditionele gewaden en 
getooid met tulbanden. Ik draag een T-shirt met korte mouwen vol 
zoutkringen van het zweet, een broek die onderaan vol smeer van de 
ketting zit en afgetrapte werkschoenen. Ze nodigen me uit om hier 
te komen studeren, maar ik wijs erop dat ik 13 jaar en 4 maanden 
studie wel genoeg vind en dat ik nu de wereld en het leven zelve 
bestudeer. Ik kaart de overeenkomsten tussen Islam en Christendom 
aan. Zij vallen me bij en vertellen, dat de twaalfde Iman van de Islam 
aan ‘t end terug zal keren samen met Jezus om vrede en geluk en zo 
op aarde te komen brengen. Dat hier rigide regimes heersen die de 
vrijheid van mensen beknotten doet niets af aan de vredelievendheid 
van de kern van de Islam en van de mensen hier: ga erheen en ervaar 
het.

En dan een slaapplek vinden: dat is heel moeilijk hier, zo werd me 
tevoren verteld. Op zoek naar een internetcafé treffen 2 fietsers 
me: Ali Reza, fietstalent van 18, en zijn vriend. Ze loodsen me 
naar een internetcafé. Ik mail daar snel het thuisfront en schrijf het 
telefoonnummer op van iemand, waar ik morgen kan overnachten in 
Kashan. Als ik buiten kom staan er 8 fietsers die allemaal vriendelijk 
kijken en lachen. Een Engels sprekende jongen wordt gebeld, is 
druk met werk maar hij komt meteen en vertaalt. Ik blijf slapen 
bij Ali en zijn vader van 41 (ook mijn leeftijd), zijn moeder, een 
mooie kleine vrouw, en zijn zusje van ik schat 17. Beide vrouwen 
zijn goedlachs en alleen voor de vorm en omdat het moet dragen 
ze een hoofddoek. Na het avondeten om 11 uur verdwijnt een 
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huisvriend, die met Team Bank Melli Iran de Ronde van Japan 
fietste en kanonbalkuiten heeft, ineens naar buiten. Hij komt terug 
met een roos voor me uit de tuin. Een puur vriendschapsgebaar 
dat in onze cultuur totaal anders begrepen zou worden. 
‘s Ochtends monteert Ali mijn nieuwe fietscomputer terwijl ik mijn 
spullen pak. Bij het afscheid krijg ik weer een totaal picknickpakket 
mee: nootjes, gedroogde vijgen, koekjes, biscuits, fruit en limonade. 
Als ik een briefje geef met erop mijn gegevens, ”bedankt” in zeven 
talen en wat geteken, krijg ik 2 souvenirs uit Persepolis van de moeder: 
en daar ben ik pas over een week! Door omstandigheden kom ik er 
uiteindelijk helemaal niet maar ik heb er nu dus toch souvenirs van. 
De weg van Qom naar Kashan is lang, de zon is heet en de tegenwind 
is flink. Van Ali Reza uit Kashan heb ik op een briefje in Farsi alleen 
zijn adres en de tijd 4:40 PM. In Kashan moet ik maar de weg zien 
te vragen aan mensen. Totaal uitgeput door de enorme hitte bereik 
ik na 112 km Kashan. Na 2 maal navragen zit ik om 04:40 PM een 
sinaasappeltje te schillen, in de hoop dat 4:40 PM niet de vertrektijd is 
van Ali Reza uit Kashan, maar een afspreektijd. Zo blijkt het gelukkig 
te zijn, want Ali staat om 04:40 precies midden op de rotonde. Binnen 
10 minuten staat mijn fiets veilig binnen gestald, staan mijn tassen 
binnen en lig ik doodmoe en doodgelukkig op een Perzisch tapijt te 
wachten op het drinken dat Ali haalt. Hij moet na een uur op de trein, 
ik krijg de sleutels en heb het rijk alleen. Ali Reza wil in Europa gaan 
fietsen. Ons vrije westen heeft een Schengen-verdrag, dat de visa-
formaliteiten van Iran, Turkmenistan, Uzbekistan en zo die ik moet 
doorstaan tot een peulenschilletje maakt. Ik hoop zo, dat hij geen 
visum van 1, maar van 2 of 3 maanden krijgt. Achteraf blijkt hij geen 
visum gekregen te hebben: leve het vrije westen!

De dag erna vertrek ik vanwege de hitte nóg vroeger, om 7 uur ga 
ik op pad. Om 8 uur steekt de wind al op en staat nog eens dubbel 
zo hard tegen, de weg loopt 2x zo steil omhoog als gisteren, het 
is nog eens dubbel zo warm. Om 1 uur neem ik 3 uur lang pauze 
bij een tankstation. Om 16:00 ga ik in de middaghitte weer op pad, 
achteraf veel te vroeg. Om 19:30 lig ik na 82 km in de schaduw 
van een spoorviaduct uitgeput langs de weg en kan ik Natanz, dat 
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ik 8 km verder op een berg zie liggen, absoluut niet meer fietsend 
bereiken. Ik spot met mezelf terwijl ik tegelijkertijd medelijden 
met mezelf heb. Al snel komt er een busje langs dat mij en mijn 
fiets de laatste 8 kilometer bergop naar Natanz brengt. Op deze dag 
heb ik 8 liter gedronken. Voel me totaal gebroken en uitgeput. ‘s 
Avonds neem ik de eerste twee ORS-oplossingen met mineralen 
en zout en ik eet heel goed. Ik heb me weleens beter gevoeld 
maar zeker ook veel slechter, nog geen maand geleden in Turkije. 
Ik verwacht de dag erna Esfahan, 125 km, nooit in 1 dag te kunnen 
bereiken. Om 7 uur krijg ik 3 km klimmen als ontbijt, maar gelukkig 
fiets ik nu van de woestijn weg. En ik heb zijwind van achteren, 
eindelijk, na 3 dagen vol tegenwind. Dan ga ik 8 km afdalen terwijl de 
wind van links komt, en ik mag ook nog eens rechtsaf. De eerste pauze 
na 15 km is aan stromend water, met boompjes, struikjes, schaduw: 
een godswonder lijkt het na al die tegenwind en droge woestijn, wat 
heerlijk. De klim blijkt 30 km lang en 1000 meters hoog, maar het 
wordt ook nog eens bewolkt en de wind blijft een steun in de rug. 
Na 50 km begint het afdalen, dit duurt lekker geleidelijk maar liefst 
35 km. Dan kom ik op vals plat naar beneden, terwijl ik ondertussen 
veel grote wervelwinden in het zand zie, soms maar een meter of 10 
van me vandaan. De woestijn is hier overal vergeven van getande 
rotswanden, meer of minder dichtbij, met her en der groene oases.  
Net voor ik zuidwaarts richting Esfehan ga en verwacht te moeten 
klimmen, maar wel met rugwind, pauzeer ik bij een beekje. De wind 
wordt ondertussen alsmaar heftiger en ik voel zelfs een druppel 
regen, de eerste regen sinds Yushekova in Turkije. Maar de regen zet 
niet door en het weer klaart wat op.

De weg naar Esfehan blijkt “Hawaï”, zoals een Tsjech me ooit zei 
over de weg naar Praag. Binnen 2 uur sta ik na 58 km lichte afdaling 
voor het goedkoopste hostel van de stad. Esfehan is prachtig; heel 
groen, overal bomen, parken, schaduw en een fabelachtig stadsplein. 
In het hostel klets ik met Fred, een Zwitser van 42, wiens vrouw 
hem vrij laat om een grote fietsreis naar Tibet te maken. Doe mij 
zo’n vrouw. Ook Maren und Thorsten von Köln, die sinds November 
onderweg zijn, overnachten hier. Verder is hier Damian, een Franse 
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Bohemién de Champagne, al een hele tijd rondtrekkend en een erg 
rustige en boeiende persoon. Ik kan met ze meeëten: bulgur met 
groentesaus, alles wordt gedeeld door deze wereldfietsersfamilie, 
ook met Iranese hostelgasten die geen woord Engels spreken.  
Vooral vandaag, het is vrijdag en dus Jom’e, de Islamitische sabat, 
zijn er duizenden en duizenden picknickers overal. Ik slenter heerlijk 
door de stad, volleybal wat met tieners, eet 3x ijs, slenter, type, 
denk, dicht, droom van een green velvet underground popping up in 
beautiful Iran…

In Esfehan heb ik een paar heerlijk relaxte dagen. In het hostel 
koken en eten we elke avond samen en we roken de Qaylan, 
de waterpijp. We hebben veel goede en boeiende gesprekken 
over onze reizen tot nu toe en allerhande andere zaken.  
Ali Javadi, een lokale fietser, neemt me op zijn eigen verjaardag 
mee op een fietstourtje naar een 2500 jaar oude vuurtempel. Op de 
terugweg maakt hij in het park een heerlijk ontbijt met zelfgemaakte 
aardbeienjam en kaascrème, thee en kraakvers brood. Vervolgens 
fiets ik na ons afscheid naar de drie prachtige oude bruggen over de 
droge rivier en naar de Jamé moskee. Zo leer ik heel relaxed per fiets 
de stad kennen, super voor mij omdat ik last van mijn rug krijg als ik 
lang loop. Ook word ik nog bestolen: een gastje achterop een brommer 
jat mijn legercap van mij hoofd, al voorbijrijdend. Thorsten heeft 
gelukkig nog een cap van “Vole, double lagered”, Iraaks bier, voor me.  
Op de laatste avond ga ik naar een internetcafé om het thuisfront 
te berichten. Net op tijd lees ik dat ik eerder in Mashad moet zijn, 
omdat ik zelf mijn Turkmeense visa-aanvraag moet doen bij de 
Turkmeense consul in Mashad. Dat schrijft Vali van Vali’s non-
smoking homestay. Achteraf denk ik, dat hij dat zijn gasten zomaar 
vertelt. Zodoende moeten die dagen langer in zijn hostel verblijven. 
Later blijkt Vali een aardige en charmante man, maar ook een 
geslepen zakenman, die precies het juiste moment weet te kiezen 
om met zijn gasten over voordelige Perzische tapijten te beginnen. 
Tegen mij begint hij er niet over.

Ik hak vervolgens snel twee Gordiaanse knopen door, terwijl ik de 
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eerste beter had kunnen ontwarren. Op het laatste moment sluit ik 
noodgedwongen bij Thorsten, Maren en Fred aan voor een fietstocht 
dwars door de woestijn naar Yazd. Ik moet sneller naar Yazd omdat ik 
anders niet op tijd in Mashad kan zijn. Dus voor Shiraz en Persepolis 
is helaas geen tijd. En na een tweede blik op de kaart van Tadjikistan 
van Fred besluit ik om tussen Uzbekistan en Kirgizië een omwegje 
via Tadjikistan te gaan maken over de Pamir Highway en door de 
Wakhan-vallei langs de grens met Afghanistan.

Fred uit Zwitserland en Thorsten & Maren uit Keulen vinden het 
leuk als ik met ze mee fiets naar Yazd. Fred is een Zwitser van 42, al 
een maandje of 4 onderweg richting Tibet, waar hij al eerder fietste. 
Een erg geschikte kerel, die rustig in Schwitserdeutsch terug praat als 
mensen maar blijven doorpraten in Farsi. Ook gaat hij altijd mensen 
de handen schudden en begroeten als we ergens stoppen. Thorsten 
en Maren vertrokken negen maanden geleden al vanuit Kroatië. 
Ze zijn onder andere al in Syrië, Jordanië en Libanon geweest.  
‘s Avonds pak ik snel in en in de vroege ochtend gaan we om 7 uur 
samen op pad richting de zandpaden door de woestijn. Dat wordt een 
avontuur.

De eerste dag is nog een relaxte etappe van 100km over asfalt. We 
nemen een lange pauze in de middag en gaan wildkamperen op 
een mooie plek, zoals elke avond. Samen koken we, roken we de 
Qaylan en slapen we heerlijk. We ontbijten elke dag met koffie erbij. 
Om koffie te maken als ik alleen onderweg ben ben ik te lui, maar 
als het geserveerd wordt: ik sla alleen vliegen af. Na 20 km fietsen 
over asfalt komen we deze tweede dag in het stadje Varzaneh aan. 
Hier ontstaat een heuse maar erg vriendelijke volksoploop rondom 
ons. In de hectiek vergeten we ‘even’ dat we recht de woestijn in 
gaan fietsen. Mensen roepen nog “Ab?”, “Water?”, terwijl ze op 
onze halfvolle bidons wijzen. Maar wij weten dat we snel bij een 
volgend dorp zullen zijn. Thorsten en Maren hebben een goede 
kaart, waarop onderweg in de woestijn 3 dorpen staan aangegeven. 
Na een kilometer of 25 fietsen over een zandpad, dat vrij goed 
te fietsen is, komen we in het eerste dorp. Het dorp blijkt echter 
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al zeker een eeuw verlaten. We kunnen in de ruïne van een huis, 
die vrijwel geheel gevuld is met zand, nog net in de schaduw 
lunchen. Vervolgens gaan we uren liggen wachten tot het koeler 
wordt en we weer kunnen fietsen. Liggend in de schaduw zweten 
we nóg, het is dik boven de 40 graden. Om een uur of zes is het 
net voldoende afgekoeld om weer te vertrekken. Het landschap 
is prachtig en groots, de watervoorraad is minder en wordt snel 
kleiner. Over een weg van zand, gravel en stenen ga je langzamer 
en neem je het landschap veel beter in je op. Ook is er totaal geen 
verkeer. Ondanks de toenemende dorst geniet ik enorm van de tocht.  
Het tweede dorp is zelfs spoorloos verdwenen in het woestijnzand. 
Net voor het derde dorp treffen we bij een kruising een lichtzoute 
waterbron, terwijl we in de verte een steenhouwerij horen en zien. Op 
dit kruispunt besef ik, dat hier linksaf gaan me binnen 20 kilometer 
terug naar de bewoonde wereld brengt. Dus in de koelte van de nacht 
kan ik zo altijd mijn leven redden. Nooit had ik mogen vertrouwen 
op Maren, Thorsten en Fred, zo besef ik. Hen verwijt ik niets, maar ik 
vind mezelf dom en onverantwoordelijk. Weer een wijze levensles.

Met het wat zoute water uit de bron vul ik een fles en ik voeg 
zuiveringsdruppels toe. Dan ga ik voorover in de bron liggen om 
af te koelen, dat doet deugd. Fred, de sterkste van ons kwartet, 
fietst ondertussen vooruit richting de heuveltop verderop, Daar 
kijkt hij of vanaf daar het derde dorp of andere bewoonde 
gebouwen te zien zijn. Hij seint vanaf de heuveltop het afgesproken 
gebaar, dat verderop een gebouw is. Zowaar komt er nu ook een 
vrachtauto langs. De chauffeur geeft ons hoofdschuddend een 
liter Ayran (yoghurtdrank) en een halve liter water. We begrijpen 
uit zijn woorden en gebaren, dat er 5 km verderop meer water is.  
Bij een oude maar nog bezochte karavanserai (de rozenstruiken 
zijn verzorgd) na de heuveltop treffen we een watervat. Alle flessen 
en bidons en waterzakken worden gevuld. Weer iets verder is nog 
steeds geen dorp. Dorp 3 is dus de Karavanserai. Wel komen we 
nog bij een afgesloten huisje met wat schapenstallen. Dit is voor 
vanavond onze camping. Fred heeft een erg goed waterfilter, 
waarmee we al ons nieuwe water zuiveren. Wederom genieten 
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we van de avondzon, ons samenzijn en een prima nachtrust. 
De stoere boys, die zich domme kleine jochies voelen, fietsen 
‘s ochtends gedrieën terug naar het watervat, terwijl de vrouw 
het ontbijt gaat maken. De rolverdeling is ook nog weleens heel 
traditioneel in Iran. Het watervat is leeg als de laatste bidon half 
gevuld is. Met 30 liter water gaan we samen terug naar Maren, 
die al koffie, thee en gebakken eieren klaar heeft voor de Helden. 
Na vertrek klimmen we rustig een km of 15 omhoog. Op de 
hoogvlakte beleef ik een prachtig langgerekt moment. Gevieren 
fietsen we een minuut of 10 zwijgend naast elkaar. De enige geluiden 
zijn van de banden die door het zand spinnen, de derailleurs van de 
3 metgezellen en het heerlijke tikkende geluid van mijn Rohloff-
naaf. Een geluid waar ik dan al verliefd op aan het worden ben. In de 
afdaling, net voor een echt dorp dat we uiteindelijk bereiken, haal ik 
Fred in en fiets van de weg af naar de schaduw van een gebouw. Als 
ik daar weer weg fiets schakel ik ineens van de 10 naar de 2, ideaal 
dat dat kan bij een Rohloff. Terugschakelen naar de 2 gaat echter niet 
meer, dus hier is iets ernstig stuk. We hoeven nu gelukkig alleen nog 
maar een stuk te dalen, dus mijn fietst rolt me vanzelf het dorp in, 
zonder dat ik hoef te trappen.

In het dorp, waar prachtig nieuw asfalt ligt, plunderen we de koelkast 
van de winkel en drinken we samen 7 liter gekoelde dranken, terwijl 
we high fives maken om te vieren dat we uit de droge zandbak zijn. 
Alle vier zijn we erg opgelucht en beschaamd dat we zo dom hebben 
kunnen zijn. Dat laatste is goed voelbaar maar wordt niet uitgesproken. 
Verderop is ook nog een waterbron om ons te wassen. Tijd voor siësta.  
We vinden een stoep in de schaduw van een schoolgebouwtje. Ook 
staat er een lekker verkoelend windje: dit wordt de werkplaats: 
Erg goede timing, dat de schakelkabel van de Rohloff-naaf het net 
begeeft nu ik de hulp van Fred en Thorsten heb. Als ik de box waar de 
schakeling van de Rohloff-naaf in zit open maak, zien we al snel het 
euvel: de schakelkabel heeft zich opgestroopt en is totaal uitgerafeld. 
Dit komt, zo denken we alle 3, omdat de kabels boven de box met 
een scherpe knik naar voren lopen en niet eerst naar boven. Toen ik 
mijn fiets ophaalde bij de monteur die de naaf inbouwde, viel me dit 
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ook al op. Maar volgens hem was dit geen probleem. De meegegeven 
reservekabels blijken ook nog eens voor de interne schakeling te 
zijn, terwijl ik de externe schakelbox heb. Fred, liften-renovator van 
beroep en dus uitermate vertrouwd met kabels, knipt de omhulzing 
van de kabel perfect op maat. We bouwen de nieuwe kabels in en 
leggen ze nu eerst naar boven, zoals het meegenomen Rohloff-
handboek ook aangeeft. Na de montage schakelt de Rohloff uiteraard 
veel lichter. Wederom blijkt een probleem door mijn gezegende 
omstandigheden eenvoudig oplosbaar. Dankbaarheid overheerst. 
Na de heerlijke lange pauze gaan we terug het strakke asfalt op: 2 
km afdalen en dan een heel lang stuk klimmen zo lijkt het, maar 
dat blijkt gezichtsbedrog: het is 8 km dalen en 2 km klimmen. We 
fietsen door een landschap dat aan klassieke Amerikaanse Westerns 
doet denken. Langgerekt met hoge rotspartijen in de verte. Na het 
vals plat gaan we rechtsaf voor zo’n mooie rotsenwand langs. Hier 
neem ik zandsample 2 mee voor een vriendin en al snel komen 
we alweer in een volgend dorp. Dat was gisteren wel anders. We 
kopen wat brood en wat groente en buiten het dorp achter de heuvels 
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hebben we weer een ontspannen avondje op onze privécamping. 
In de ochtend volgt nog een laatste lange klim. Maren zegt dat we nu 
op 2600 meter hoogte zijn, een record voor Thorsten en haar en vóór 
deze reis was dat ook voor mij een record geweest. De Galibier in 
Frankrijk die ik in 2008 beklom is immers maar 2594 meter hoog. Ik 
had hooguit verwacht dat we op 2000 meter hoogte zaten. We hebben 
dus veel meer geklommen dan ik had gedacht. Door de ziekte in 
Turkije ben ik ook nog maar 68 kilo: een ideaal klimgeitengewicht.

In Nasrabad houden we pauze onder een prachtige monumentale 
Ahorn. Om op gewicht te blijven eet ik 3 ijsjes. We zetten thee 
van muntplanten om de hoek, kinderen komen ons Ayran en frisse 
halfrijpe pruimen brengen. Een heerlijke relaxte middag. Na vijf 
uur gaan we verder, met verse groente en brood. Een stukje voor 
de wat grotere plaats Taft vinden we een kampeerplek, bij een 
indrukwekkende marmot-leeuw-adelaar-rots die ‘s avonds verlicht 
wordt. Ik poets de kettingen van Thorsten en Maren om wat terug 
te doen voor al het koken en Qaylan bereiden. We slapen weer 
heerlijk en ook wel opgelucht op deze schilderachtige locatie. 
De laatste dag hoeven we alleen maar verder af te dalen naar Yazd. 
Onderweg treffen we 2 wielrenners van Team Iran. Ze brengen ons 
naar de politiepost in Yazd, waar Thorsten & Maren hun visa kunnen 
verlengen. Iran bevalt hen zo goed, dat ze nog een maand extra blijven. 
Het oude centrum van Yazd is grotendeels opgetrokken uit huizen van 
leem met stro. In het centrum van de stad volgen we mijn ‘buikgevoel’ 
en komen zo bij een prima goedkoop hotelletje, waar we ‘s avonds 
ook nog eens gratis eten krijgen. Met die buik zit het wel weer goed. 
Ook voor het thuisfront ga ik om de hoek het internet op. Informatie 
over een trein naar Mashad kan ik op internet niet vinden, maar aan 
het plein tussen het internet-café en mijn hotel zie ik een plakkaat met 
een bus erop. Ik ga daar de trap op en dat brengt me bij een soloconcert 
van een met hamertjes bespeeld snaarinstrument én een busticket 
Mashad voor een tientje: voltreffer! Om 12 uur ‘s avonds loop ik 
nog een keer de nu afgekoelde stad in: 2 ijs, meloen-ijsdrank en nog 
een broodje gehakt met groente: het valt niet mee als je qua gewicht 
wat aan mag komen, zwaar werk dat diëten. Er hangt een fijnrelaxed 
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sfeertje in nachtelijk Yazd, ik val zelfs bijna in slaap op een grasveldje.  
In de ochtend ga ik met de boys naar een tuincomplex met een 
33 meter hoge windtoren: zo vangen ze verkoelende wind op, die 
via een ingenieus systeem in de gebouwen en huizen gebracht 
wordt, een eeuwenoude techniek. We zoeken de belangrijkste 
moskee van Yazd maar komen per ongeluk bij een andere uit: 
van binnen volledig bekleed met spiegeltjes. Een man zingt voor 
uit de Koran, velen luisteren, mannen en vrouwen huilen. We 
luisteren een kwartier lang en worden meegenomen door de 
zachte, indrukwekkende stem. Hier wordt overduidelijk geen 
haat gepredikt. Ook wij westerlingen hebben waterige ogen. 
Terug in het hotel heb ik nog 2 uurtjes voor het vertrek naar het 
busstation. Precies op tijd ben ik bij bus en buschauffeur. De 
busreis van 15 uur valt gelukkig mee. Onderweg heb ik typische 
vervreemdende conversaties met de medepassagiers, die onder meer 
trots foto’s laten zien van Hitler en de nazi’s. Iraniërs zijn immers 
een Arisch volk net als wij?

In Mashad vind ik vrij eenvoudig de weg naar Vali’s Non-smoking 
Homestay, waar Vali zelf net de straat op loopt als ik arriveer. Een 
week wachten in Mashad op het Turkmeens visum, daar had ik niet 
op gerekend. Veel te lang op een fietsreis vind ik, zoals de stop in 
Istanbul. Gelukkig is Vali’s homestay een goed onderkomen. Naar 
keus kun je binnen of buiten slapen, er is een prima ontbijt en heerlijk 
en veel Iraans avondeten, zodat ik verder kan aansterken. Zelf kook 
ik hier een Nederlandse zuurkoolschotel voor Vali en de gasten.

Het Heilige Schrijn-complex van de Imam Reza, dat jaarlijks 
30 miljoen bezoekers trekt, bezoek ik 2 maal, maar ik heb de 
hand niet op de schrijn weten te leggen, daar zijn alleen moslims 
toegestaan. Met mijn helderblauwe kijkers zie ik er te westers en 
non-islamitisch uit en dan krijg je een gids, lees waakhond, mee. 
Erg grappig zijn de geüniformeerde bewakers bij de ingangen. 
Ze hebben allemaal een potsierlijk wit uniform aan en een 
gekleurde plumeau in de hand. Hiermee wijzen ze niet netjes 
of te bloot geklede pelgrims ‘terecht’. Het lijkt haast theater. 



69Paul van Est  

Naar Shandiz en Kang maak ik een dagtrip met de fiets, een mooi 
tochtje van 116 km. Het fietst heerlijk licht zo, zonder bagage. Dat 
doet in het begin altijd heel vervreemdend aan, net zoals het zonder 
fiets op pad zijn op een fietsreis. In de homestay lees ik 2 Duitstalige 
boeken deze week. De boeiendste gasten bij Vali zijn Tom en Peter, 
die in 5 maanden vanaf Korea naar Mashad fietsten. Zij fietsten door 
min 20 graden, hadden bevroren voeten en sneeuw in de tent in de 
Gobi-woestijn, sleepten hun fiets 8 km door de sneeuw over een pas 
in Kirgizië en beleefden meer van soortgelijke avonturen. En ik maar 
pochen over mijn flierefluit-tochtje over de Katarapas in Griekenland. 
Op zaterdagochtend 18 juni, de dag dat mijn Iraanse visum niet meer 
geldig is, krijg ik eindelijk mijn transitvisum voor Turkmenistan, lees 
Absurdistan. Nu moet ik op de eerste visumdag eerst nog met de bus 
naar de grensplaats Saraghs. want het visum gaat vandaag in. Mijn 
visum voor Iran liep gisteren af,, dus ik moet vandaag echt het land uit.  
De Iraanse grenswacht heeft volgens mij in de smiezen dat mijn 
visum verlopen is, maar hij stempelt me gewoon uit en wenst me 
een goede reis. Het was een visum voor 30 dagen, maar de maand 
mei heeft er 31. De Turkmeense grenspost was een ander verhaal. In 
totaal moet ik zes keer mijn paspoort tonen, een half uur wachten en 
drie formulieren invullen. Maar dan heb je ook wat: 500 kilometer in 
4 dagen door een snoeihete woestijn met constant wind tegen.
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7. Flink doortrappen 
Turkmenistan
Na 10 kilometer fietsen door de enorme Turkmeense hitte maak ik een 
urenlange stop in een restaurantje met een ruimte met airconditioning. 
Hier geven de aanwezige Russische vrachtwagenchauffeurs hun 
bondige mening over een eeuw internationale politiek: “Amerika 
boeh, Stalin good”. In de wat koelere avond fiets ik naar Serakhs, 
de Turkmeense zusterplaats van het Iraanse Saraghs. Daar zie ik 
eindelijk weer minder verhullend en heel kleurrijk geklede vrouwen: 
wat een verademing. De vrouwelijke trots straalt er vanaf. Dit bevalt 
nog beter dan de eerste biertjes met alcohol sinds Teheran, deze 
‘moving landscapes of the female kind’. In de avondschemering 
peddel ik de woestijn in, waar ik kampeer op een hoge vlonder om 
me te vrijwaren van de hier rondwarende slangen.

Om 3 uur sta ik op voor een goede fietsdag van 120 kilometer. 
Alleen voor de laatste 20 kilometer ga ik in het begin van de avond 
te vroeg op pad: harde  kurkdroge wind en snoeihete zon, dit is niet 
te doen. Ik ga langs de kant van de weg in de schaduw van een paar 
dorre struiken liggen puffen van de hitte. Echt levensgevaarlijk zo’n 
woestijn, zo wordt me nogmaals erg duidelijk gemaakt. Slapen doe 
ik later die dag bij een hele leuke Turkmeense boerenfamilie. De 
boerin geeft me een brief mee van anderhalf kantje: al ruim 7 jaar 
ben ik heel benieuwd wat ze voor me heeft opgeschreven.

Alweer vroeg, om half 3, ga ik weer op pad, waarbij ik merk dat 
de schat van een boerin mijn shirt, dat buiten aan de waslijn hing, 
nogmaals heeft gewassen, nu met zeep. Na 35 km ben ik gelukkig 
al in Mary, dat zo’n beetje halverwege op de weg naar Uzbekistan 
ligt. Niet zo groot als de megalomane hoofdstad Ashgabat, maar 
ook hier staan enorme witte overheidsgebouwen en gouden 
standbeelden van de oude en de nieuwe president. Het totalitaire 
regime handhaaft zich hier voorlopig vooral doordat water, gas en 
elektriciteit gratis zijn voor iedereen en benzine maar 2 cent per 
liter kost. Iedereen laat het gas dan ook dag en nacht branden op 
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een laag pitje, want lucifers en aanstekers kosten immers wel geld. 
Noodgedwongen ga ik van 12 tot 7 schuilen in Mary voor de hitte in 
een restaurant-café-hotel-brothel. De ‘gezelschapsdames’ laten me 
met rust gelukkig. Ik schrijf in mijn dagboek, lees wat en schrijf een 
brief van 8 kantjes aan mijn beste vriend. Om 6 uur eet ik hier ook 
nog heerlijk en vervolgens ga ik op pad voor nogmaals 35 kilometer. 
Kamperen doe ik aan een zandpad tussen 10 en half 3 en ik ga weer op 
pad onder maanlicht. Er hangt hier een erg mooie sfeer bij zo’n vroege 
start. Om half 5 verschijnt het eerste ochtendgloren en om half 6 steekt 
de koperen ploert zijn dan nog rode kopje alweer boven de zandduinen 
uit. Vanaf 6 uur stijgt de temperatuur weer en om 11 uur halen we 
alweer de 40 graden, in de schaduw. In de woestijn zie ik kamelen 
gaan. Ééntje stond er om 3 uur ‘s nachts op de weg, op een meter of 
5 zag ik hem pas, dat was dus bijna een wel erg bizar fietsongeluk. 
Voor de enorme hitte vlucht ik deze keer in een restaurantje 
dat bestierd wordt door 2 leuke meiden. Ik geniet van soep met 
schapenbout en brood. In een grote kamer met airco doezel ik tussen 
de vrachtwagenchauffeurs tot 6 uur op een matrasje. Het is dan 
buiten nog 49 graden. Mijn fiets, die volledig in de ‘windschaduw’ 
stond, is toch geheel bedekt met een laag woestijnzand. Mijn brood 
met vooral tevredenheid eet ik in de schaduw, terwijl mijn blik maar 
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rond blijft dwalen over de contouren van het bizarste land waar ik 
tot nu toe ben geweest. Om half 8 is de warmte net draaglijk genoeg 
om weer te kunnen fietsen, 38 graden. Om 9 uur ga ik slapen bij 
een politiepost tot 2 uur. Dan volgt de ‘Turkmeense Hel van het 
Noorden’.

De laatste fietsdag blijkt een tocht van 164 kilometer met steeds 
hardere wind tegen. Van Turkmenabat tot aan de grenspost staat 
geen enkele richtingaanwijzer. Wel zie ik een enorm kunstwerk 
van richtingaanwijzers op een rotonde, tientallen enorme 
overheidsgebouwen en een gigantisch hippodroom van wit marmer 
met een metershoog gouden paard ervoor, om maar duidelijk te maken 
dat de nieuwe president een paardenliefhebber is. Op het laatste stuk 
staan langs de weg enorme propaganda-billboards van de regering. 
Maar Turkmenabat heeft eveneens mooie nieuwe flatcomplexen 
en alle bermen staan vol planten en bloemen, ook dat mag gezegd.  
De weg van de stad tot de grens, die volgens mijn kaart 25 kilometer 
lang is, wringt zich in zoveel bochten, dat ik 65 kilometer afleg en 
uiteindelijk op het tandvlees de grens bereik. Tot 3 keer toe moet ik 
nóg een liter water kopen, waardoor ik meteen van mijn allerlaatste 
Turkmeense geld af ben. Om 10 voor 5 ben ik er uiteindelijk, terwijl 
de grens om 5 uur sluit. Zo ontloop ik wel een avontuur: anderen 
verhalen van 1000 dollar boete en twee weken in de cel terwijl 
niemand weet waar je bent. Maar ik heb alle tijd en 1200 dollar bij 
me, dus geen moment ben ik echt in de problemen. Deze dag heb ik 
door de hitte maar liefst 11 liter gedronken, zoveel bier heb ik zelfs 
nog nooit op in 1 dag! Sinds mijn fietsavonturen in woestijnen kan 
ik veel beter tegen de warmte. Van de warmere zomers in Nederland 
geniet ik sindsdien met volle teugen.

De grenspost met Uzbekistan ligt volledig in het niemandsland. 
Nóg 20 kilometer door de hitte naar het plaatsje Karakol fietsen is 
onverantwoord. Ik beloon mijn lijf en geest met een rit per taxibusje 
naar Bukhara. Hier heeft mijn telefoon na 5 weken eindelijk weer 
bereik, dus stuur ik meteen een bericht aan het thuisfront. “Alles in 
orde hier, ben nu in Uzbekistan, geen bijzonderheden.”
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8. Als lachen leven konden geven, Het 
Land van de Gouden Lach 
Uzbekistan
Tandheelkundige zorg: deze staat in Uzbekistan nog niet eens op een 
laag pitje. Mede vandaar Het Land van de Gouden Lach. Een jonge 
en talentvolle stadsgids-in-de-dop leidt me in Bukhara naar een goed 
hotelletje. Daar ga ik meteen koud douchen en wat bijkomen. Op 
het stadsplein zie ik Sarah en haar vriend uit Utrecht weer, die ik in 
Mashad bij Vali ontmoette. Ik verorber 2 biertjes en een sjashlick 
van biefstuk en schapenvet om de reserves weer aan te vullen. Wat 
een ellende!

Rond middernacht ga ik naar bed. Er is geen airco en de kamer en 
ik zijn nog zo warm, dat ik tot 2 keer toe koud ga douchen en nat op 
bed ga liggen. Totaal oververhit maar net geen zonnesteek, een fit 
mens dat goed voor zichzelf zorgt kan veel verdragen. In de ochtend 
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heb ik vanaf 8 uur corvee: kleren wassen, de kookspullen afwassen, 
spullen ordenen, kaartjes schrijven. Van 10 tot half 2 slaap ik bij na de 
korte woestijnnachten en om 6 uur ga ik eindelijk echt de werkelijk 
fabelachtige stad in. Bukhara op de zijderoute is echt een stad uit 
1001 nacht. Hier vind ik wat ik in Esfehan in Iran dacht te vinden. 
Esfehan bleek heel groot en druk en ondanks dat ook erg mooi.

Bukhara is compacter en heeft een autoluwe binnenstad vol prachtige 
oude gebouwen. In Bukhara kom ik nog een dagje extra op verhaal na 
de extreme hitte van de Turkmeense woestijn. Ik breng ruim een half 
uur door in een kleine kunstgalerij met 10-tallen aquarellen in een 
geheel eigen stijl. Er is geen eigenaar te zien, ik had er zo een stuk of 
wat mee kunnen nemen. Heel fijn, dat vertrouwen hier. Zo kun je je 
fiets meestentijds onbewaakt en onafgesloten buiten laten staan als je 
een winkel of zo in gaat. Maar waakzaamheid blijft uiteraard geboden. 
Na een relaxte tweede middagwandeling door Bukhara vertrek ik 
als het al donker is. Een vrolijke jongen die per fiets op weg is naar 
zijn nachtwerk vergezelt me bij de uittocht. We vertellen allebei 
honderduit. Als je dat doet en een kwart kunt volgen, heb je een leuk 
gesprek. Na 15 km leg ik aan bij een restaurantje met vrolijke muziek, 



75Paul van Est  



76 Stukske fietsen

koud bier, lekkere sjasliek en salade. Misaïda, een leuke jonge vrouw 
die wat Engels spreekt, serveert me nog een tweede biertje. Ze wacht 
op het moment dat ze 25 wordt en een paspoort krijgt, waarmee ze 
als Uzbeekse misschien naar Europa kan, zo vertelt ze me. Telkens 
als ze een klant moet gaan helpen, draait ze zich na een meter of 8 
resoluut om en zegt beslist: “Sit!”. Hetgeen ik dan maar doe, lekker 
blijven zitten, dat was ik toch al van plan. Gearmd brengt ze me later 
naar een hotel om de hoek, dat eigenlijk alleen voor Uzbeken is. Hier 
tref ik een fantastische oude badkamer en breng ik de nacht door op 
een buitenbed voor een prachtige oldtimer, dat alles voor een zacht 
prijsje. En voor mij romantischer dan de avances laten uitmonden in 
daden.

In de ochtend ga ik zingend op weg in de eerste echte regenbui sinds 
Turkije. Dat is heerlijk na al die droge hitte en blakerende zon. Bij 
de eerste stop krijg ik gratis thee en brood. De tweede pauze neem 
ik bij een belkantoortje. De eigenaar laat me gratis zijn computer 
met internet gebruiken, zodat ik het thuisfront weer op de hoogte 
kan brengen. Als ik klaar ben, is de eigenaar weg en mijn fiets ook. 
Heel relaxed en lachend komt hij even later aanfietsen in de regen, 
hij kan dus fietsen op die zware bak! Het Uzbeekse vlaggetje heeft 
hij een betere plek op mijn fiets gegeven. Zo logisch als het is, dat ik 
gratis op zijn internet mag, zo logisch is het, dat hij even een tochtje 
op mijn stalen ros mag maken, toch? En zo is het natuurlijk ook. 
Het landschap hier in Uzbekistan is vlak, doorsneden met 
irrigatiekanalen. Deels bepalen de enorme katoenvelden van de staat 
het beeld. Deze stammen nog uit de Sovjet-tijd. Ezels en ezelkarren, 
her en der een paar grazende koeien met een vogel op de rug, schapen, 
geiten of zelfs paarden in de berm. Kleine boomgaardjes, maïs, 
koren, aardappelveldjes, de kleinschaligheid en gemoedelijkheid 
overheersen gelukkig de monocultuur van de katoen. Mensen 
groeten vrolijk en met respect, het is een feest om hier te fietsen. Op 
de tweede dag bezoek ik nog een enorme markt bij een klein dorpje. 
Van heinde en verre komen hier allerhande handelaren samen. 
Om half 4 bereik ik het bij de eerste aanblik al adembenemende 
Samarkand. Bij Hotel Joni mag ik mijn fiets en een hoop bagage 
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stallen en even snel douchen. Een oude Lada-taxi brengt me 
vervolgens voor een kwartje naar het station, waar ik op het nippertje 
de trein naar Tashkent haal. Deze trein komt met 3 uur vertraging 
tegen middernacht aan in de hoofdstad met 2 miljoen inwoners. Een 
goedkoop hotel vinden lukt me niet, dus ik slaap een paar uur in een 
plantsoen met mijn hoofd op mijn tas. Zorgeloos zwerven, heerlijk! 
In het metrostation maak ik om 5 uur ‘s ochtends een foto, juist 
omdat ik weet dat het streng verboden is. En ja hoor, uit het niets 
komt er een agent op me af gebeend. Meteen moet ik meekomen 
naar zijn collega’s, mijn paspoort en visum laten zien en de foto 
wissen. Eigenlijk wist ik het, maar geen kiekje geschoten is altijd 
mis. Zonder boete of andere nare consequenties kom ik er van af. Bij 
de Chinese ambassade, waar ik eerst heen ga, blijkt dat ik morgen 
mijn visum al kan gaan ophalen, een mooie meevaller. Een Belg en 
een Française die ook bij de ambassade zijn kennen een goed en 
goedkoop hostel, dus neem ik de metro in die richting. In de metro 
vraagt de politie nu naar mijn paspoort. Maar dat ligt bij de Chinese 
ambassade om er het visum in te laten stempelen. Gelukkig heb ik op 
mijn camera foto’s van het Uzbeekse visum en mijn paspoort, waar 
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de agenten genoegen mee nemen. Een beetje geluk moet je hebben 
én: “immer locker bleiben”, ook dat helpt.

Bij de uitgang van het metrostation Chorsu kan ik meteen dollars 
omwisselen tegen een normale koers. Er zijn veel agenten op straat 
in Tashkent. De meeste zijn vriendelijk, maar in de metrostations 
wordt erg streng gecontroleerd, echter alleen bij buitenlanders. 
Verder vallen overal de prachtig verzorgde gazons op, door groepjes 
vrouwen bijkans met nagelschaartjes bijgewerkt. Deze gazons 
worden ook overvloedig besproeid, terwijl de rest van het land 
kampt met een enorm watertekort. Ashgabat, de hoofdstad van 
Turkmenistan, schijnt nog extremer te zijn. Vol protserige marmeren 
gebouwen, omheinde parken waar niemand in mag en bijna geen 
mensen op straat.

Het hostel dat me werd aangeraden, vlakbij het metrostation, blijkt 
uitstekend. Er zijn ook veel fietsers en een Nieuw-Zeelander op een 
brommertje, ook een mooie manier om de wereld te zien. Zijn rugzak en 
5 liter benzine in een vaatje zitten standaard voorop in het omamandje, 
anders steigert hij elke keer. Wat moet hij de eerste dagen een lol om 
zichzelf gehad hebben, keer op keer achterover kiepend als hij even 
vergat dat hij voorover gebogen over zijn stuur moest blijven liggen. 
Mijn pakketje met de Lonely Planet Centraal Azië, vanuit Tilburg 
opgestuurd door opslagplaatsbeheerder, bankzakenbehartiger, 
postdepot en helpdesk Bas, blijkt op maandag en ook op dinsdag 
nog niet gearriveerd, dat wordt krapjes. De dinsdagochtend breng 
ik verder 2 uur door in de verkeerde rij bij de Tadjiekse ambassade. 
Op woensdagochtend mag ik echter als eerste naar binnen, terwijl 
er 178 Uzbeken en Tadjiken op de wachtlijst staan. Wat fantastisch 
is om te zien, is dat de consul hoogstpersoonlijk alle paspoorten 
van de wachtenden in ontvangst komt nemen bij het hek buiten, 
terwijl hij de mensen geruststellend toespreekt. Groot respect 
voor deze man, ik heb andere consuls getroffen op deze reis. 
‘s Middags kan ik mijn visum voor Tadjikistan al ophalen. Ik wacht 
in het Navoi park, waar ik na 3 maanden eindelijk voor de eerste 
keer tijdens deze reis een frisse duik neem. In het begin van de reis 



79Paul van Est  

was het me te fris en in Turkije, Iran en Turkmenistan was zwemmen 
nergens mogelijk. Meteen verbrand ik mijn rug flink, maar de 
pret om 2 gescoorde visa in 3 dagen is er zeker niet minder om.  
Op donderdag wil ik naar de Pakistaanse ambassade. Een paar uur 
zoek ik rond en ik faal jammerlijk. “Never trust a stranger”, zeker 
niet als deze een zwaar Frans accent heeft. Tot 2 keer toe beweert 
hij, dat de Kirgizische ambassade op donderdag dicht is. Kom ik 
daar vrijdagmorgen: op vrijdag dicht. Et merci. Dan maar met een 
taxi de Pakistaanse ambassade proberen te vinden. Prompt rijdt de 
taxichauffeur me direct naar: de Iraanse ambassade. Dat klopt dus 
ook niet helemaal. Hij blijft rustig en rijdt verder naar: de Kirgizische 
Ambassade, daar was ik net zelf! De bewaker daar weet echter wel 
de weg naar de Pakistaanse ambassade en daar wordt ik dan ook 
keurig afgezet. Vijftig meter verder is de plek waar ik gisteren te 
voet rechtsomkeert maakte! De taxichauffeur wist wellicht zelf ook 
de weg en wilde alleen maar wat extra kilometers en geld maken. 
Of hij wist het niet en reed maar op de gok naar wat ambassades 
omdat hij niet wilde bekennen dat hij de weg niet wist. Of een mix 
van beide. Ook dat soort vragen en overpeinzingen maken een reis 
als deze, eigenlijk het hele leven, reuze interessant. Meer vragen én 
meer zelf checken blijft het devies. Al wordt je vaak van het kastje 
naar de muur gestuurd, uiteindelijk werkt het wel. Plus dat het je 
geduld flink vergroot en dat kun je in deze contreien goed gebruiken: 
alles duurt hier lang. Vooral dat is voor mij als gehaaste Nederlander 
de grootste cultuurshock.

De Pakistaanse consul is er echter in een ommezien. Hij weet me 
zoetgevooisd en oprecht meelevend te vertellen dat Pakistaanse visa 
sinds maart 2010 alleen in je eigen land te krijgen zijn. Dat wist ik 
helaas niet. Wel geeft hij me 70% kans aan de Pakistaanse grens in 
Sosh, dus daar hopen we dan maar op.

Als op het postkantoor mijn Lonely Planet van Centraal Azië 
op deze vrijdag eindelijk wel gearriveerd blijkt, heb ik toch iets 
te vieren vandaag. Dat gaat dan ook gebeuren. Ik trek in het nóg 
goedkopere stationshotel bij Tom in. Tom is mijn fietsmaatje vanaf 
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nu tot in Kirgizië. In Istanbul had ik hem al 
naar mijn Pension Sinbad gehaald.  Ik koop 
een kaartje voor de zaterdagochtendtrein 
die om 7 uur naar Samarkand vertrekt en 
ga met Tom naar een Bierhalle. Met niet te 
veel Uzbeekse Sum op zak, want ik bespeur 
een ‘doorhaal-neiging’ bij me en die ken 
ik maar al te goed. Maar Tom had nog wat 
Sum van me geleend en geeft die nu terug. Joepie.  
Bij de Bierhalle waar we heen gaan hebben ze een dresscode 
waar wij niet aan voldoen. Voor 7 dollar krijgen we 2 bier en een 
minischaaltje nootjes in een uithoek. Dat valt tegen, dus het is nu tijd 
voor Bierhalle zwei, die ik al gezien had in het centrum. Vijf dollar 
voor 2 betere bieren, maar geen tennis op TV, terwijl Tom graag 
Murray-Nadal op Wimbledon wil zien. Uit de taxi had ik ook al een 
café gezien. Daar blijken ze goed tapbier en pasta én tennis voor Tom 
te hebben. René, een Zwitserse Uzbeek, die op zijn Facebookpagina 
een fotoverzameling heeft van alle bedden waarin hij geslapen heeft, 
neemt ons later mee naar een heuse alternatieve rocktent om de hoek.

Heimwee-gedachten aan het heerlijke vrije Hall of Fame-sfeertje en 
tranen om het gemis daarvan en van alle mensen daar wellen bij me 
op. De biertjes smaken prima. In het ochtendgloren vind ik mezelf 
op de stoeprand terug met aan de ene kant een grote plastic fles bier 
en aan de andere kant een blond meisje, waar meer bier in zit dan 
in die enorme fles, dat ik zit te zoenen. Bij nachtfilmscène 2 zijn het 
meisje en de bierfles verdwenen en neem ik met mijn laatste paar 
Sum een taxi naar het station. Waar ik mooi op tijd ben, een man van 
de klok. De treinreis met de “Registan” terug naar Samarkand slaap 
ik heerlijk en als we tegen de avond arriveren, ben ik prima hersteld. 
Op de eerste dag in Samarkand bezoek ik met Tom diverse moskeeën, 
een park en de niet door toeristen bezochte oude stad. De tweede 
ochtend ga ik net voor zonsopgang naar het Registan, een plein waaraan 
3 werkelijk fantastische Moskeeën en Medressa’s (Islamscholen) 
staan. Prachtig om hier de zon op te zien komen. Bij de geweldige 
Mausolea verderop heb ik het rijk ook nog alleen. De avond van de 
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derde dag beklimmen we tijdens zonsondergang 
één van de Minaretten van de Moskee op het 
Registan, wederom adembenemend mooi.  
En dan gaan we eindelijk, eindelijk weer 
fietsen, voor het eerst sinds dagen. Samen met 
een heel leuk Portugees stel gaan Tom en ik op 
pad voor een mooie omweg naar Dushanbe, 
Tadjikistan. De omweg is nodig, omdat er nog 
steeds trubbels zijn tussen beide landen en daarom is de nabijgelegen 
grensovergang gesloten. Bukhara en Samarkand waren van origine 
Tadjieks, althans dat is wat de Tadjieken beweren. De grens is 
door een Sovjet-pennestreek bepaald en dus zeer discutabel. Tot 
handgemeen of wapengekletter komt het niet vaak, maar pesten door 
bijvoorbeeld grenzen te sluiten blijft een populair tijdverdrijf. En het 
levert de wereldfietser een fabelachtig mooie omweg op, zo blijkt. 
Zuid-Uzbekistan is heel anders dan de streek met de grote steden 
en de vrij vlakke gebieden daartussen. Vooral de afdaling na 
Boysun blijkt door een zeer indrukwekkend landschap te leiden, 
inclusief weggeslagen bruggen en een paar venijnige klimmen in 
de zinderende middaghitte. Ook de gastvrijheid verrast weer in 
deze streek. Twee maal overnachten we bij mensen in de tuin, één 
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keer gratis op een theetafel bij een restaurant 
en één keer op het veld bij een boerderij.  
De laatste 24 uur in Uzbekistan verlopen 
weergaloos. We zitten heel krap in de Uzbeekse 
slappe was, maar ook dit blijkt geen probleem. 
‘s Avonds stopt een oude Lada, 4 mannen 
stappen uit om ons de hand te schudden en 1 

geeft ons elk 3000 Sum, ruim een dollar. Meloenverkopers die we 
om een goede kampeerplek en een broodwinkel vragen, sturen een 
broodkoerier per fiets op pad. Ze schenken ons 2 verse broden en ook 
nog 3 meloenen. De boer waar we mogen kamperen brengt ons ook 
nog een brood, vers uit de oven en nog warm. In Denov kopen we 
de dag erna elk 2 ijsjes en betalen hiervoor, 2000 Sum. Tom koopt 
bij dezelfde man ook rijst voor 2000 Sum, maar dat is veel te duur. 
Hij krijgt het geld terug, plus de 2000 Sum van de ijsjes, want de 
man vindt dat we het geld nodig hebben en dat klopt! In het centrum 
van Denov, bij de bazar, moet ik even kopietjes van mijn paspoort 
maken. Mijn fiets leg ik bij Tom op de grond en ik ga op pad, maar 
er is een tijdje geen elektriciteit, dus ik doe er wat lang over. Als ik 
na 10 minuten terug kom, is Tom net ontzet door 5 politieagenten. Er 
was een volksoploop van honderden mensen om hem heen ontstaan, 
die al het verkeer blokkeerde. En hij kon dankzij mijn fiets niet weg. 
De laatste Uzbeekse lunch, na een heerlijke zwempartij in een 
irrigatiekanaal, dreigt vervolgens toch nog karig te worden. We 
kopen thee en droog brood van onze laatste Sum. Dan worden we 
uitgenodigd door 3 gezellige mannen en mogen we hun salade en 
brood opeten. Er komt meer thee, we mogen proeven van hun restjes 
gevulde schapenmaag en eten alles dan maar op. Dan moeten er 
volgens hen gebakken lamsboutjes voor ons 
komen. We likken onze vingers erbij af en tonen 
ons echte echte mannen door de aangeboden 
vodka meermaals af te slaan. Mooi op tijd slaan 
we ons door de onvermijdelijke formaliteiten 
aan de Uzbeeks-Tadjiekse grens heen. Op naar 
een nieuw avontuur in onbekend gebied.
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9. Méér: van grind los, gravel, los zand 
en grote hoogtes 
Tadjikistan
Op zondag 10 juli passeren Tom en ik in de middag de grens van 
Tadjikistan. Na een kilometer of 30 komen we bij een grote rivier. 
Daar zien we een stukje naast de weg een overdekte theetafel met 
achterwand. Deze blijkt van de familie van Ibrohim Rustamovich, 
een jonge rechtsgeleerde. Hij heet ons namens zijn vader welkom, 
maar heeft de tact om ons uit te laten puffen en ons potje te laten 
koken. Later die avond komt hij terug met wat vrienden, zijn vader 
en zijn oom. Ze brengen ook nog door zijn zus gemaakte ‘Plov’ mee. 
Wij zeggen Pilav, ze maken het hier op honderden manieren en de 
manier van zijn zus is een hele goede. En fietsers hebben altijd trek, 
dus deze plov gaat erin als koek.

Ze vragen hoe dat zit met die visa; wanneer hebben we onze 
regering gevraagd of we een visum voor Tadjikistan kregen? Het 
duurt even, voor we uitgelegd hebben, dat we van onze regering 
overal heen mogen, waar we maar willen. Dat is een wens voor 
velen in Centraal Azië. Zelfs binnen een land als Uzbekistan zijn 
de mensen niet vrij om te gaan waarheen ze willen, vandaar al die 
politieposten op de wegen. Voor een bezoek aan een tante in een 
andere provincie heb je al toestemming nodig van de overheid.  
Na een heerlijke nachtrust op de theetafel langs de ruisende rivier 
fietsen we in de ochtendzon in 2 uur naar Dushanbe. Daar regel ik in 
een half uur mijn Kirgizische visum. De consul studeerde nog enkele 
maanden in Amsterdam en woonde in “Gaga”. Wie het weet, mag 
het zeggen: Gouda, Schagen, Den Haag, daar woonde ze allemaal 
niet. Maar dat ze in Nederland woonde, maakt het krijgen van het 
visum heel erg makkelijk.

Vervolgens kom ik met Tom voor de tweede keer Jorg en Rahel uit 
Zwitserland tegen. Zij zijn al 5 jaar per fiets onderweg. Samen lunchen 
we en wisselen we tal van fietsverhalen uit. Vervolgens ga ik met 
Tom nog naar een internetcafé, nu dat nog kan, waar het thuisfront 
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weer wordt bericht. Terwijl we Dushanbe uit 
fietsen weet ik het zeker: we vinden kaas. 
En goede! Het is sterk, hoe scherp je intuïtie 
na enkele maanden alleen op pad zijn wordt. 
Tadjiekse kaas vinden we, die nog beter is dan 
de Duitse die ze hebben. Een perfecte mix van 
Engelse Cheddar en Nederlandse Gouda. 

In de avondzon belanden we bij een dorpje met voetbalveld. Als we 
het universele gebaar van het hoofd op de handpalm maken, zeggen 
de dorpelingen: “Stadion?”, doelend op het afgetrapte voetbalveld. 
Maar ik zeg en gebaar: 200 kinderen die “Odkuda?“ roepen, dat is 
geen strak plan als je een rustige nacht wilt. Ze gebaren vervolgens 
dat we moeten wachten, naar later blijkt omdat de dorpsraad net 
in vergadering is. Het verdict van de wijze oude mannen valt na 
3 kwartier wachten. Een jongen draagt de rituele welkomstmeloen, 
de grootste van het dorp, naar het huis van de ‘President’. Hij is 
de administratieve baas van het toch nog 3000 zielen tellende dorp. 
Gezien vanaf de weg zou je het op hoogstens 80 inwoners schatten. 
Vele werelden gaan schuil langs de wegkanten van de wegen waar 
we over fietsen. Er wordt een waar feestmaal aangericht voor ons. 
Deze rijkste man van het dorp leeft zoals de vader van mijn moeder 
vroeger leefde, in de jaren 40, 50 en 60 in Noord-Limburg: zij 
hadden een varken, een geit, wat kippen, een klein stuk land voor 
de groenten en fruitbomen. Opa moest noodgedwongen stropen in 
de Duitse bossen om rond te kunnen komen met zijn gezin met 6 
kinderen. Ze waren heel gelukkig.

Als ontbijt krijgen we in de ochtend friet, worstjes die als frikandellen 
smaken en gebakken eieren: dat gaat er 
wel in bij d’n Engelsman en d’n Ollander!  
Snel na vertrek wordt de weg slechter. We 
krijgen wasbord-asfalt, grind, grote keien, 
los zand, gravel, wasbordzand, alles wat een 
mooiwegfietser niet wenst. Maar dat zijn 
we niet! Ook Tom blijkt een rauwe donder 
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op de fiets en hij dendert keer op keer voor me uit door de gravel 
en de stenen naar beneden. Zo sneuvelt de ophanging van 1 van 
mijn splinternieuwe Ortlieb-tassen. Wat geklungel met knappende 
touwtjes leidt tot het inzetten van dezelfde ijzerdraad die in Turkije 
het gebroken frame bij elkaar hield, wie wat bewaart heeft wat.

We ontmoeten een Nieuw-Zeelandse meid, die al anderhalf jaar 
solo op haar fiets onderweg is. En een Japanner, die inmiddels al 
110 T-shirts meesleept die hij onderweg verzamelt. Verder zien 
we af en toe een auto of een vrachtwagen. En regelmatig moeten 
we ons een weg banen dwars door een kudde koeien of schapen. 
Een kudde schapen wijkt uiteen als ware het de Rode Zee. Pas 
na 5 dagen vol genot ploeteren door mooie landschappen en over 
enerverende wegen bereiken we de klim, die ons tot 3252,8 meter 
zal brengen. De 1600 meter stijging over zand en stenen doen 
we in 1 dag. We klimmen door grazige weiden vol met de meest 
fantastische bloemen- en kruidengeuren en -kleuren. Om 5 uur staan 
we op de top: voor beiden een nieuwe recordhoogte. De afdaling is 
meer dan spectaculair. Steile rotswanden en afgronden, geen asfalt 
of wegmarkering of ook maar een bermafscheiding te bekennen. 
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Je kijkt zo het prachtige wilde landschap en de afgronden in.  
Na een goed hostel in Kalaikhum onder aan de afdaling gaan we 
verder zuidwaarts, de Afghaanse grens volgend, wat toch een speciaal 
gevoel geeft. Als de vallei langs de grensrivier de Panj heel smal is, 
is het geraas van de rivier oorverdovend. Waar het dal breed uitdijt, 
fietsen we steeds de totale stilte in. Fantastisch. We slaan ons kamp 
op aan de rivier. ‘s Avonds bezoeken we in het dorpshuis optredens 
van de lokale dorpsjeugd: een dichteres, 2 redelijke zangers, een 
paar rappers die vooral play-backen en 2 verdienstelijk croonende 
leraren. Het Jong-Nederland-achtige gebouwtje zit vol enthousiaste 
dorpsjeugd. Een leuke avond.

De dag erna bereiken we een prima hostel in Korogh, maar eerst 
heeft Tom nogal wat tegenslagen. Hij krijgt de zoveelste lekke band, 
en heeft geen goede binnenbanden meer. Zijn fietscomputer houdt 
er vervolgens mee op en even later volgt de grootste tegenslag: een 
fikse insectensteek midden tussen zijn ogen. Al snel ziet hij er uit 
als een volledig geïntegreerde Aziaat, hij kan amper nog wat zien 
met zijn spleetogen. Een Zwitserse zuster op de fiets (zijn er nog 
Zwitsers in Zwitserland? iedereen schijnt in Azië rond te fietsen) 
heeft een goed zalfje en de apotheek brengt nog meer verlichting. Na 
de rustdag is Tom echter ook nog ziek en mijn visum is nog maar 11 
dagen geldig. Dus laat ik Tom met pijn in mijn fietsershart achter bij 
het hostel maar ik vertrouw erop dat hij me later weer inhaalt.

Met de Oostenrijker Hannes bereik ik ‘s avonds na 58 zware 
kilometers de ‘camping’, die Martin uit Zürich net geopend 
heeft. Martin was uren voor ons vertrokken en doet het lekker 
rustig aan. Samen fietsen we de dag erna de 54 km tot Ishkashim. 
Onderweg zitten we 2 uur in een heerlijke warmwaterbron.  
Vanuit Ishkashim ga ik ‘s ochtends alleen de Wakhan-vallei in, die 
nog steeds grenst aan Afghanistan. Ondanks, of zelfs ook dankzij, 
alle tegenslag voor Tom is het voor mij wel lekker om weer alleen te 
fietsen. De eerste avond in de schemering ga ik naar een boerderijtje, 
dat iets hoger dan de weg ligt. Het boerengezin heet me een warm 
welkom en op een heuveltje voor de boerderij past mijn tentje 
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precies. De 4 dochters met vlechtjes zijn grappig en lief, het jochie is 
bazig en niet echt geïnteresseerd. Ik kan koken bij het huis en krijg 
ook nog thee en macaroni.

De tweede dag na Iskashim wordt de weg nog slechter en de 
omgeving nóg mooier: aan de overkant doemen de sneeuwtoppen op 
van het Hindu Kush gebergte in Pakistan. De weg gaat steeds weer 
wat omhoog de dorpjes in en dan weer omlaag richting de rivier, 
soms verder klimmend als er rotsen de rivier in steken. Ik bezoek een 
Hindu-stupa van 2500 jaar oud, van waar het zicht nog mooier is. De 
overnachting boek ik aan een bergstroompje van smeltwater dat van 
meer dan 6 kilometer hoogte de rivier af komt gedonderd. Terwijl ik 
wat kleren was, bevriezen mijn voeten in de stroom zowat. En dit is 
de douche op deze camping: nog nooit heb ik zó koud gedouched. 
De laatste dag in de Wakhan vallei is ook weer prachtig. Een 
strook los zand over de weg van ruim 100 meter dwingt me om 
de zware fiets er doorheen te slepen. Een accordeonist geeft in dit 
majestueuze landschap een privé-concert voor me, dat ik film. Om 
5 uur in de middag bereik ik Langar, op 2800 meter hoogte gelegen. 
Dit is het laatste plaatsje voor de 4314 meter hoge Karghush-
pas. Hier scoor ik eindelijk een zonnebril, die zeer van pas komt 
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in het licht, dat zo hoog heel schel is. Ik klim deze dag nog een 
paar haarspeldbochten omhoog, waarbij 3 jochies uit Langar me 
een heel stuk mee omhoog duwen. Ik betaal ze elk een sum 
(20 dollarcent) en dan blijkt, dat ze het laatste stuk acteerden, al 
zuchtend en kreunend achter mijn rug: alleen fietsend zonder hun 
duwhulp gaat het net zo zwaar! Veel duwhulp in het begin en dan 
later ook nog professioneel gefopt, en dat alles voor 60 dollarcent!  
Langs de zand- en stenenweg omhoog is een irrigatiekanaaltje 
van 50 cm breed gegraven, dat water naar het dorp brengt: een 
monnikenwerk is dat geweest. Bij een heilige plek met een boompje 
en bergbokhoorns is precies plek voor mijn tentje, als ik een rotsblok 
in het kanaaltje leg. In het halfdonker kook ik een plov op eigen 
recept en dan ga ik heerlijk slapen.

Als ik ‘s ochtends bijna mijn ontbijt op heb komt een mij bekend 
fietsduo voorbij: Klemens und Birgit aus der Schweiz, waar anders 
vandaan? Heb ze al ontmoet in Esfehan en in Mashad en nu dus weer. 
Ze hebben net als ontbijt het steile klimstuk gedaan vanuit Langar en 
ik blijk al 500 meter geklommen te hebben gisteravond. Daardoor 
heb ik op 3300 meter hoogte geslapen, goed tegen de hoogteziekte. 
Na 3 kwartier heb ik de fiets weer bepakt en bezakt en ik zet rustig 
de achtervolging in. Samen lunchen we soep en koffie, waarna 
we rustig verder peddelen, intens genietend van het landschap dat 
als geschilderd lijkt: de enorme bergen lijken gephotoshopt tegen 
een strakblauwe achtergrond, ongelooflijk mooi. Het rustig verder 
peddelen kost wel heel veel inspanning, maar we genieten met volle 
teugen.

Na een tweede lunchpauze blijven Klemens und Birgit bij het riviertje 
kamperen, terwijl ik nog 19 km de avondzon 
tegemoet fiets. Dat klinkt makkelijk en is zo 
opgeschreven, maar er waren ruim 2 uur nodig 
om de 19 km te fietsen. Bij het riviertje waar ik 
mijn tentje opzet en een prutje plov opwarm, 
ga ik ‘s avonds ruim een uur buiten de tent in 
de slaapzak liggen en kijk ademloos naar de 
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sterrenhemel. De melkweg is duidelijk zichtbaar, met de verrekijker 
erbij wordt je gewoon duizelig van alle sterren die je ziet. Onvergetelijk. 
In de ochtend, na een goed ontbijt, ga ik met frisse moed op weg voor 
de laatste hoogtemeters. Bij het eerste klimmetje, weg van de rivier, 
ben ik binnen 50 meter buiten adem en denk: dit haal ik nooit, terwijl 
ik minutenlang als een natte dweil hijgend over het stuur hang. Maar 
ik ben ook mijn ontbijt nog aan het verteren en ook dat kost zuurstof. 
Vol goede moed fiets ik door en raak ik in een ritme. Een slopend 
ritme, maar een ritme. Als ik het vlakkere plateau bereik, zie ik in de 
verte de politiepost al liggen, waar de echte klim begint.

Deze klim blijkt 10 km lang. Deze leg ik af in etappes van 50 tot 100 
meter. Bij elke pauze dien ik weer enkele minuten op adem te komen. 
Ook maak ik halverwege nog een mooie stop bij een boerengezin. Er 
wordt voor brood, thee en yoghurt gezorgd. Ze hebben gelukkig het 
lef om betaling te vragen, deze dollar is hier heel goed besteed. De 
dochters verslinden de plaatjes in mijn Lonely Planet Centraal Azië 
met hun ogen, terwijl ik me afvraag of ze al ooit eerder een boek 
gezien hebben.

Na de klim kom ik aan bij een prachtig bergmeer op ruim 4200 meter 
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hoogte, waar ik steeds weer hoog gekrijs hoor. Mijn ogen speuren 
het fantastische landschap af naar vogels, maar wat blijkt: er zitten 
hier heel veel bergmarmotten die elkaar zo waarschuwen. Na dit 
meer fiets ik nog een stukske omhoog en iets omlaag naar een nog 
mooier meer, waar ik in de schaduw van een rotsblok heerlijke koude 
plov, rozijnen en pinda’s eet. Wat heerlijk smaakt hier de eenvoud! 
Na een hele zware afdaling, waarop soms het zand zo los is, dat 
je zelfs bergaf moet lopen, bereik ik na vele dagen slechte weg 
het strakke asfalt van de Pamir Highway: veel over gelezen, nog 
meer over gedroomd, maar nog nooit zelf gefietst. In een ommezien 
fiets ik in de avondzon 27 kilometer bij de 54 tot dan toe afgelegde 
kilometers naar Alichur. Daar eet ik heerlijke vis in het provisorische 
en gezellige hotelletje aan het meer waar de vis uit komt. De dag erna 
fiets ik de hele dagetappe over strak asfalt en doe ik een klimmetje 
tot ‘maar’ 4137 meter. Als ik deze top bereik, na vele yurts gezien 
te hebben in de Alichur-vallei, is alles leeg: camera, telefoon, 
iPod en mijn benen ook. De geleidelijke afdaling is schitterend. 
Hele afwisselende berglandschappen, spitse rotsen en glooiende 
bergtoppen, allerlei kleuren, schaduw en zon, riviertjes, gras en weer 
vele bergmarmotten. Zo’n 15 km voor de plaats Murghab op 3600 
meter hoogte volgt dan nog de schitterende groene vallei van de 
Murghab-rivier, waarin ik afdaal en weer uit klim.

Dan zie ik eindelijk in de verte Murghab liggen, van deze kant af 
gezien een idyllisch bergdorp. Het stadje blijkt echter grauw en 
bar, zoals ook het landschap en het leven hier. De halve tijd valt 
de elektriciteit uit en de spanning is altijd zo wisselend, dat lampen 
amper branden en dan weer springen. In de ochtend sneeuwt het 
en is het enorm guur, terwijl het hoogzomer is. De winters hier, 
met gemiddeld min 18,7 graden, kun je je niet eens voorstellen. 
In Murghab stuur ik Tom een SMS, dat ik 2 dagen later om 1 uur 
vertrek. Er is 1 internet-café, maar die hebben geen stroom In het 
Murghab-house net buiten het stadje, daar is internet, voor 6 dollar 
per uur of een kan benzine voor het stroomaggregaat. De benzine 
is echter op in het hele stadje en de mensen hebben de computer en 
het internet voor hun werk nodig. Toch mag ik gelukkig 10 minuten 
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internetten waardoor ik het thuisfront weer kan geruststellen. Na een 
dagje uitrusten, opruimen en spullen schoonmaken, de was doen, 
inpakken en douchen, ga ik naar de bazar om voor 5 dagen proviand 
in te slaan en wie tref ik daar? Tom, met Martin. Zij pakken ook 
in en om 4 uur gaan we samen op pad naar de Ak Baital-pas, 4655 
meter hoog, het zeer hoog gelegen Karakul-meer (op 3900 meter) en 
uiteindelijk naar Sary Tash in Kirgizië.

Een prachtig kerkhof ligt eenzaam een eind buiten het stadje. Na nog 
wat rustig fietsen vinden we een prima kampeerplek aan een riviertje 
en koken en eten we samen een vorstelijk fietsersmaal. Met onze 3 in 
Murghab helemaal aangevulde proviandvoorraden maken we samen 
nog een paar heerlijke maaltijden de komende dagen. De tweede dag 
bedwingen we gedrieën de Witte Paard–pas, 4655 meter hoog. Op 
onze witte stalen rossen, want het sneeuwt boven! We komen op de 
klim Pavel nog tegen, een niet zo sympathieke Pool die kwaad sprak 
over Tom. Hij daalt af, nadat hij op karakter de top heeft gehaald. 
Zijn achterwiel is ver heen en zijn moraal nog verder. Dat hij toch de 
top heeft bedwongen dwingt veel respect af, zijn stem bibbert van 
kou en ontbering. Wij hebben zelf slechts wat sneeuw op de laatste 
paar meters klim, maar voor een opschepverhaal en op de foto’s doet 
sneeuw het natuurlijk altijd goed.
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In de afdaling wordt het snel koud en na 8 km zie ik langs de weg 
2 Yurts. De voorste blijkt een Yurt voor gasten. Prachtig gelegen in 
het werkelijk overdonderende landschap op 4200 meter hoogte. Ons 
wacht een warm onthaal in de gastyurt met brood, thee, room en 6 
waarachtige flensjes voor elk. Bijna nog dunner dan hoe Ons Mam 
ze weet te bakken. Even opbakken op de kachel midden in de Yurt, 
suiker erop, smullen. Dan volgt nog een heerlijke pastamaaltijd met 
dikke Japanse noedels en een voor mij vanwege de hoogte slapeloze 
maar volledige rust brengende nacht. In de ochtend is het landschap 
werkelijk adembenemend mooi. We lopen gelukzalig rond, terwijl 
de kinderen lekker ravotten en de Yaks vriendelijk grommen.

Vanaf de yurtstay mogen we nog een stukske lekker afdalen. Na het 
oversteken van de rivier volgt weer wat klimwerk langs het hek van 
de Chinese grens. Dat is hier niet meer dan een hoge prikkeldraad 
versperring op zo’n 50 meter afstand van de weg. Hier de grens 
oversteken is toch vrijwel onmogelijk. Tijdens de lunch komt er 
in de verte een koppeltje aan per fiets: het zijn zowaar alweer de 
Zwitsers Klemens und Birgit! Samen doen we de laatste klim en 
vervolgens pedaleren we rustig naar Karakul aan het prachtige 
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Karakul-meer: “Zwart water”, maar het is azuurblauw, omgeven 
door vele sneeuwtoppen, waaronder de hoogste berg van Tadjikistan, 
Lenin peak van 7134 meter. Waarschijnlijk is het meer zwart als het 
bevroren is in de winter.

Het Zwitserse stel blijft in de Homestay van Karakul overnachten. 
Ze trakteren ons hier op afscheidsthee met brood en honing en boter 
en een heerlijk soort van oliebollenhapjes. Tom, Martin en ik fietsen 
nog 17 km rondom het meer, met heftige tegenwind en in prachtig 
avondlicht. D’n Hollander regelt de waaier als ware hij Good Old 
Henkie Lubberding zelve, maar dan zonder de lange manen, die 
immers in Florence achterbleven. We vinden wat beschutting tegen 
de harde wind achter een dijkje. Zodra de tenten staan en verzwaard 
en gezekerd zijn met stenen, extra lijnen en de fietsen in het rulle 
zand, gaat de wind liggen.

In de ochtend weten we dat ons 2 klimmen wachten. De eerste klim 
leidt ons weg van het meer. Later volgt nog de indrukwekkende 
Kyzyl art-pas, 4282 meter hoog en net achter de Tadjiekse grenspost 
gelegen. Martin, die een kilootje of 40 op zijn fiets heeft hangen en 
geen 4 maanden training in de benen heeft zoals Tom en ik, blijft al 
vlug achter. We wachten samen na de klim een uur op hem, maar 
nog steeds geen spoor van Martin. We leggen de naam “Martin” op 
de weg, met een briefje voor hem onder de M. De afdaling gaat 4 
km goed en snel. Dan gaan we de hoek om een schitterend breed dal 
in. Hier krijgen we een enorme tegenwind voor de kiezen. Daarbij 
komt, dat het wegdek hier slechter en slechter wordt. Na een km of 
3 kop over kop is het lunchtijd en eten Tom en ik samen alles op wat 
we nog hebben.

Bij vertrek na de lunch komt er iemand op een fiets met een extra 
80-literzak achterop tegen de wind in geborsteld. Martin had een 
inzinking maar is die te boven. Nog wat verder achter Martin doemt 
weer een Zwitsers koppel op: Jorg en Rahel. Tom moet sneller 
door naar de grens en naar Sary Tash omdat zijn neef over een paar 
weken in China op hem wacht. Tussen hier en China liggen nog wat 
molshoopjes in de weg. Hij klimt in zijn snellere tempo tegen de 
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heftige wind gestaag voor ons uit de pas op. Ik poog Martin uit de 
wind te zetten, maar wegdek is er niet echt meer. Er is alleen zand, 
stenen, los grind, wasbord, keer op keer lost hij mijn wiel. Omdat 
mijn visum afloopt en ik vandaag de grens over moet, ga ook ik 
noodgedwongen in mijn eigen tempo verder. Maar na een toilet- en 
fotostop is Martin er al weer, ook hij bikkelt door tegen de vreselijke 
wind in. Later zal Jorg, de grootste held van de dag, zelfs afstappen 
om Martin op het steile klimstuk omhoog te duwen, dan weer terug 
naar zijn fiets te lopen, Martin in te halen en hetzelfde trucje keer op 
keer uit te halen. Alle Menschen werden Brüder, als het levenspad 
maar zwaar genoeg is. Dat merk je keer op keer onderweg. Hoe 
minder mensen hebben en hoe zwaarder hun leven, des te meer ze 
delen.

Op de steile klim pas ik een tactiek toe die zowel efficiënt, effectief 
en attractief blijkt. Als de tegenwind fel opsteekt, stap ik af en zuig 
de schaarse zuurstof en de fantastische omgeving met volle teugen in 
me op. Zodra de wind weer minder wordt: volle kracht vooruit (5-6 
km per uur). De omgeving is volkomen desolaat maar wonderschoon 
en ook de prachtige wolkenpartijen helpen goed mee. Terwijl ik na 
heel veel moeite en heel veel genot bij de eerste grenspost kom, zie 
ik nog net Tom in de verte om de hoek verdwijnen voor de laatste 
kilometer naar de top van de Kyzyl art-pas. Als ik bij de derde 
grenspost (waarom makkelijk doen aan de grens als het moeilijk 
kan?) om kijk, komen Jorg en Rahel net bij de eerste grenspost aan. 
Van Martin geen spoor.

De afdaling na de pas is werkelijk fabelachtig, een schitterend 
niemandsland waar ik weer een zandsample meeneem voor een 
vriendin. Keer op keer stop ik om te genieten en foto’s te maken, deze 
afdaling is echt een prachtintroductie tot Kirgizië: het Zwitserland 
van Centraal-Azië. Op mijn bootfeest in 2006 (“bijna tussen de Hall 
en het schip gevallen”) kreeg ik het boek “De Gouden Capuchon” 
van Frank van Rijn cadeau. Hij beschrijft daarin op zijn eigen 
kenmerkende wijze zijn fietsreis van Nederland naar onder andere 
Uzbekistan en Kirgizië. Vooral dat boek zette mij ertoe aan om deze 
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kant op te fietsen. Nooit meer vergeet ik de regenachtige en koude 
novemberavond in 2010, toen ik veilig in mijn bed in dat kleine 
huisje in het hart van Tilburg in het hart van Brabant lag. Terwijl 
ik lag te lezen in dit boek besefte ik: “Binnen een jaar ben ik daar, 
liggend in een tentje met mijn fiets naast me”. Dat besef was tegelijk 
onwerkelijk en volkomen reëel. Als je een droom hebt en je wilt het 
heel graag en je gaat ervoor, dan komt het moment dat je je droom 
leeft. Als één club mensen me die levensles meegaf, dan is het wel 
het cluppie van Hall of Fame, dat ik in de herfst van 2004 heb mogen 
ontmoeten. Een liefde voor het leven.

Als ik het steile afdalen gehad heb, kom ik een fantastisch beeld 
tegen. Net voor de resten van een oude politiepost uit de Russische 
tijd staat een groot betonnen blok met daarop in niet mis te verstane 
grote witte letters STOP. Eronder heeft iemand in de post-Sovjet-tijd 
de volgende graffiti gezet: “Hammertime” Omdat ik zo lekker aan het 
fietsen ben, neem ik niet eens de moeite om er een foto van te maken. 
Dit is al prachtig gefotografeerd, dat weet ik zeker. Wat verderop 
moet ik in de brede vallei een snelstromende rivier oversteken, die 
aan het eind van de middag kniediep is. Zo is me tenminste onderweg 
verteld door fietsers die deze weg in de andere richting aflegden. 
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De weg blijkt bij de rivier inderdaad finaal weggeslagen, evenals 
de brug. Maar blijkbaar kan de zon vandaag geen indruk maken op 
het ijs hoog op de toppen, waardoor het waterpeil van de rivier erg 
tegenvalt. Dus dat valt voor mij weer mee. Rustig steek ik al fietsend 
het kabbelende bergbeekje over. Verderop houden 2 schaapherders 
en een ezel me tegen: poseren geblazen als Dik Trom op de ezel. 
Ze krijgen 2 lege flessen en een pen van me en zijn daarmee heel 
verguld.
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10. Eindelijk in het droomland 
Kirgizië
Na de Kirgizische grenspost, uiteraard weer via 3 kantoortjes, Frank 
van Rijn noemt het hier niet voor niets “Stempelstan”, zie ik 27 km 
verder Sary Tash al liggen. De hongerklop besluipt me echter van 
achteren en is beter tegen de heftige tegenwind opgewassen dan ik. 
Volkomen uitgeput ga ik op mijn rug op het wegdek liggen, terwijl 
vele gedachten en gevoelens door mijn lichaam en geest trekken. 
Dan kijk ik op en zie recht voor mijn neus een bloempje, dat midden 
in het asfalt omhoog is gegroeid  Uit het diepst van mijn tassen diep 
ik vervolgens een restje oud brood op en herinner me dan opeens 
het ene puntje Viola, dat ik gisteren in de meer rommelschuur dan 
winkel van Karakul wist te kopen. Een heus puntje “La vache qui rit 
a la Tadjikistan”. Water, brood én kaas: het is alsnog luxe wat hier 
de klok slaat.

Als ik het brede Kyzyl-Suudal eindelijk ben overgestoken tegen de 
erg straffe tegenwind, hoop ik in de luwte van de bergrug aan de 
overkant te komen, maar niets is minder waar. Ik wordt vergast op 
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een erg fris welkomstbuitje en nóg sterkere tegenwind. De energie uit 
de laatste restjes brood en kaas slepen me ook hier doorheen. Terwijl 
ik eindelijk uitgeput in de lichtste versnelling Sary Tash bereik, komt 
Tom net uit een winkeltje. Een jochie roept “homestay?” en ik dring 
aan om snel daarheen te gaan, omdat ik bijna niet meer op mijn 
benen kan staan. Zoals in augustus 2006, toen ik in 9 dagen totaal 
ongetraind over de Gross-Glockner en andere Alpentoppen naar de 
Hall of Famers in Bosnië fietste. Toen ik in Tuzla na een slotetappe 
van bijna 200 kilometer van mijn fiets stapte, viel ik echt letterlijk 
neer.

Binnen krijg ik brood en thee en installeer ik me onder de 
warme dekens die er liggen. In weer en wind heb ik vandaag een 
enorme verkoudheid opgelopen, ééntje die me nog een week zal 
vergezellen. Dat soort universeel wereldleed heerst uiteraard ook 
in Kirgizië. Maar lastig is het wel en je raakt zo snel door de dan 
broodnodige tissues en toiletrollen heen. Tom gaat naar de winkel 
en brengt wat chocorepen mee. Samen eten we alle in het hostel 
overgebleven aardappels op, met een aardig sausje. Precies op 
het moment dat we het hebben over Martin die eigenlijk ook naar 
Sary Tash zou komen en dat we denken dat hij bij de politiepost  
overnacht, gaat de deur van het hostel open en komt Martin binnen. 
Hij forceerde zelfs zijn knie om Saray Tash te halen. Zonder de 
fysieke en daarmee morele steun van Jorg had hij dit nooit gered.  
In de ochtend gaat Tom om 8 uur op pad. Hij moet over 3 werken in 
Urumchi zijn, een Chinese stad vanaf waar zijn neef mee fietst tot 
de oostkust van China. Jammer dat zijn schema zo strak is. Was zijn 
oorspronkelijke doel om half oktober terug in Engeland te zijn na 
ook de VS doorkruist te hebben, die deadline is inmiddels al kerstmis 
geworden. En stiekem 20 december denk ik, dan is zijn Laura jarig 
die hij zo mist. Zonde dat hij zo moet haasten, maar ieder zijn pad. 
Zelf blijf ik lekker in bed, pas om 11 uur gaan Martin en ik wat 
geld wisselen en het hoognodige bij elkaar shoppen. Dan blijkt er 
bij Martin weer een spaak gebroken in zijn  achterwiel. Toch niet het 
slimste om te doen, voor 3 weekjes 40 kilo aan bagage meeslepen, 
al blijkt die hele grote en hele zware extra tas bij het koken vaak 
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een bron van vele zoete en pittige genietingen. Terwijl Martin een 
nieuwe spaak monteert, ga ik weer een uurtje terug onder de klamme 
lappen om uit te zieken. We vertrekken om 2 uur.

De Taldyk pas van 3615 meter is vanaf Sary Tash maar 500 meter 
hoog. De wind speelt ons vandaag vrijwel geen parten en op de top 
treffen we ook nog eens 5 hele leuke kids met natuurlijk weer een 
ezel. De afdaling gaat over vele rauwe haarspelden. In de avondzon 
na de afdaling neem ik een foto van een hier klassiek ritueel. Je 
Perzische tapijt leg je gewoon op de nieuwe asfaltweg. Deze is mooi 
vlak en dat is lekker schrobben. En lekker fietsen, de komende 2 
weken is het vooral weer asfalt wat de klok slaat. Na op een lekker 
kampeerplekje geslapen te hebben fietsen Martin en ik samen door 
het prachtige en heel groene landschap naar Gulcho. Onderweg 
vinden we een goede wisselkoers, in een winkel met een voor deze 
contreien zeer ruim assortiment. Ik schaf een ruime chocoladereep-
sortering aan, die hongerklop zal ik voortaan kloppen, wind of geen 
wind. We merken wel al wat van het alcoholisme hier. Diverse 
mannen zijn in de middag al flink van het padje. Als zo’n gezellige 
dronkelap maar druk blijft praten in het Kirgizisch dient Martin hem 
op luide toon in het Schwitserdeutsch van repliek, erg komisch. 
Martin is een heel mooi mens.

Tien kilometer voor Gulcho staat een jongen aan zijn fiets te 
klungelen. Zijn ketting is niet meer te redden. Hij hoeft nog maar 
een heuveltje of 3 over. Martin en ik duwen hem omhoog en we 
moeten erbij zingen: “Jimmy” van Boudewijn de Groot, “Op Fietse” 
van Skik, “Bicycle race” van Queen en “Bike” van Pink Floyd 
komen voorbij, afgewisseld met een selectie Duitse fietsliedjes 
die Martin ten gehore brengt. De Kirgies zingt enkele Kirgizische 
klassiekers. We maken gezamenlijk een mooie foto ten afscheid. 
Als dank stuurt hij ons totaal de verkeerde kant in: de grote weg op 
richting de bazar, aan de verkeerde kant van de rivier. Daar wacht 
een prachtige wiebelende voetgangersbrug ons, die we anders nooit 
genomen hadden, zeker niet met fietsen en al. Na goede inkopen 
gedaan te hebben in het stadje, gaan we lekker koken, eten en slapen 
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langs de zijrivier, die vanaf de volgende bergpas die morgen op het 
programma staat naar beneden komt gestroomd.

In de ochtend vertrek ik om 9 uur naar de klim. Martin vertrekt 
later en neemt op eigen tempo de klim naar boven om zijn knie te 
ontzien. Anders wordt hij toch meegetrokken in mijn tempo. Een 
hele verstandige keuze. De 800 hoogtemeters van de 2389 meter 
hoge Chyrchyk-pas heb ik na 2 uur bedwongen: tijd voor thee, brood 
en yoghurt in een yurt op de top. Na deze pauze van een uur ben ik 
klaar om af te dalen. Martin begint dan net aan de eerste haarspeld 
van de laatste 400 hoogtemeters, zo zie ik in de verte beneden me.  
In Osh kom ik aan om half 3. Het verkeer is hier druk, dat ben ik al 
wekenlang niet meer gewend. Tot twee maal toe draait een auto recht 
voor mijn neus, waardoor ik plotseling moet remmen. In plaats van 
vaart te minderen, word ik wat opgefokt. Dan volgt mijn eerste en 
enige Aziatische accident van de reis, waar niet alleen mijn fiets maar 
ik zelf ook bij betrokken ben. Een auto draait een meter of 10 voor 
me zonder richting aan te geven ineens naar rechts om af te slaan 
en gaat vervolgens recht voor me vol in de remmen. Ik uiteraard 
ook, maar door mijn iets te opgefokte tempo en gemoedstoestand 
rijd ik net te hard en rem ik net te laat: mijn voorwiel raakt de 
auto bij het achterwiel en ik kom ten val. De auto rijdt nota bene 
nog door ook. Omdat ik niet rustig ben, vergeet ik het kenteken te 
onthouden. De politie had deze chauffeur een half uurtje schrik aan 
mogen jagen en inprenten altijd te stoppen in zo’n geval. De schade 
bij mij blijft beperkt tot een schram en een blauwe plek onder de 
knie. De fiets heeft een gebroken spaak in het voorwiel. Hierdoor 
balanceer ik dit wiel maar weer eens beter uit met behulp van de 
spakensleutel. Dat doe ik toch al 2 keer per week sinds Turkije. 
Hotel Taj Mahal in Osh is oké en goed gevuld met fietsers. Het Franse 
stel uit Londen, dat ik in Samarkand al ontmoette, is er weer. Ook is 
er een zeer sympathieke Engelsman, James, tight on his budget, met 
een zieke hond thuis die hij enorm mist en met de wens om na 3 jaar 
weer eens thuis te zijn. James en ik kletsen tot onze oren tuiten. Ook 
is er een Nederlander, Elmar, een man met sterke meningen en weinig 
oog. Hij komt binnen met James. Binnen een half uur beweert hij 
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glashard dat hij “die gast van de Vakantiefietser” (daar komen mijn 
tassen vandaan) een gast vindt met de attitude van “Ik heb alles al 
gezien”. Ook zegt hij, dat hij zo’n hekel heeft aan reizigers die geen 
biertjes met hem kunnen drinken, omdat ze tight on their budget zijn, 
terwijl hij net nota bene met James binnen komt. Overal heeft hij 
een stellige mening over en zelf heeft hij onbewust de attitude van 
“ik heb alles al gezien, ik doe dit soort reizen al 10 jaar”. Jammer 
dat hij meer woorden heeft dan oog. Volgens hem is de opmars van 
Belgische bieren in Nederland helemaal geen trend van de laatste 10 
jaar, want een café in Amsterdam waar zijn broer werkt heeft die al 
heel lang. En dat ene speciale bier, dat je alleen in houten kratten bij 
de abdij in België kunt kopen en dat zijn broer verkoopt: “De naam 
weet ik niet, maar het is zeker geen Westvleteren”. En meer van die 
sterk onderbouwde meningen en kennis. Bij dit soort ontmoetingen 
ben ik er verre van trots op, dat ik Nederlander ben. Het internet 
in Osh is helaas niet zo snel als de meningsvorming van Elmar, 
waardoor ik met moeite het thuisfront weer op de hoogte kan brengen.  
Op zaterdagmorgen neem ik heel hartelijk afscheid van Martin. 
Eindelijk vertrek ik alleen dit droomland in. Het plan is om via 
Jalal-Abad, een paar stuwmeren en 2 bergpassen naar de hoofdstad 



106 Stukske fietsen

van Kirgizië, Bishkek, te fietsen. Vervolgens wil ik nog naar de 
bergmeren Issyk Kol en Song Kol. De eerste dag fiets ik door een 
Brabants aandoend landschap: kleine kavels, koeien, gras, maïs en 
zo vlak als nu eindelijk mijn buikstreek en het asfalt zijn. In de plaats 
Ozgon neem ik een duik met de plaatselijke bevolking in de rivier. 
Zij wassen er ook meteen de auto in. Een mooi gezicht: ze rijden de 
auto gewoon de rivier in en wassen hem daar. Een leuk en pienter 
echtpaar dat meloenen verkoopt trakteert me op meloen tot ik bijna 
barst. Gisteren nog trakteerden ze Hannes, de Oostenrijker met wie 
ik 2 dagen fietste van Korogh naar Ishkashim. Van Tom geen spoor: 
hij gaat mij nu te snel.

In de vooravond leg ik aan bij een visrestaurantje: heerlijke gebakken 
vis, tomaat, ui en brood, voor een uiteindelijk goede prijs. Oma 
wilde me afzetten, maar als de kleindochter van 3 tijdens de felle 
prijsonderhandelingen staand tegen de deurpost in slaap valt, breekt 
dat het ijs en de afzetprijs. In de avondzon klim ik in 5 kilometer 
een meter of 300 weg van het grensmeer en ontwaakt de Nachtrijder 
in me. Ik besluit mijn fluorescerende hesje aan te trekken en door 
te kachelen tot Jalal-Abad. Rahel had hier een mooie mening 
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over: “Je ziet niets als het donker is. We zijn 5 jaar geleden in 
Zwitserland op de fiets gestapt omdat we niet meer willen doen wat 
we niet willen.”. Maar ik wil dit doen. In de avondschemering zag 
ik al veel dieren en de sfeer van het in het donker fietsen is ook iets 
aparts. Die sfeer ervaar je niet als het licht is. Ook houdt het rijden 
in het donker je attent, het is een vak apart met wat meer gevaar. 
Na 117 km bereik ik om half 11 Hotel MolMol in Jalal-Abad, 
Spartaans met oud spul en een koude douche. Maar hé, een douche 
en een bed en een dak, dat is voor mij nu allemaal pure luxe.

Op het terras naast het hotel bestel ik een bier en 2 zakjes nootjes. Een 
backpack-stel zit aan een tafeltje. Twee Kirgizische tienermeisjes 
fluister-roepen me halfslachtig en ik ga bij ze zitten. Sabina van 
19, een tandje minder, een mooie voorgevel en gevaar lopend 
te verdrinken in mijn blauwe poelen. En Anja van 18, roodharig, 
meer tienerig en geen gevaar te vrezen van die verdrinkingsdood. 
Ze keuvelen lekker weg, handen en voeten helpen erbij. Ook hun 
vriendin komt erbij.

Bij biertje 2 komen er 2 jongens bij, van 28 en 31. De 28-er heeft 
een paar mooie gouden tanden maar begrijpt het nog niet helemaal. 
Als de meiden even weg zijn, gebaart hij dat ik maar naar bed moet 
gaan: “Dit is mijn tafel”. Hij fluit zelfs richting de kroegbaas als een 
volleerd maffioso. De angst zou me nu om het hart moeten slaan 
natuurlijk. Rustig maak ik hem duidelijk dat hij er later bij kwam en 
ga demonstratief aan de lege tafel ernaast zitten. De meiden komen 
terug en komen weer bij mij zitten. Hij komt er weer bij hangen en 
ik herhaal de truc, terug naar tafel 1.

Bij biertje 3 willen de meiden er ook 1. Ook willen ze naar de disco, 
maar nee: een tientje voor de entree: mij niet gezien daar. De vriendin 
van de maffioso komt er ook nog bij, nu wordt het pas gezellig. Een 
maatje van de maffioso, nog wat ouder, bedenkt een meesterplan. Ik 
mag een meisje kiezen: “Hundred dollars”. Dit type heeft het nog 
minder begrepen, dus ik antwoord in gebarentaal, luid en duidelijk: 
“Ik heb een éénpersoonsbed, daar passen geen 4 meiden bij om te 
slapen, sorry”. Hundred dollars, daarvoor kun je 12 dagen fietsen 
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hier, of meer dan 100 biertjes drinken, bende belatafeld. Vreemd 
is wel, dat de meiskes het prima vinden. Als ik opsta gaat meisje 
drie gearmd met me richting hotelingang, brabbelend en haar mooie 
decolleté showend. Op de trap van het hotel zit een Duits stel dat 
een zwangere kat aait. Daar ben ik dol op, Duitse stellen. Mooie 
afleidingsmanoeuvre. Als de man de Rohloff-naaf in mijn fiets ziet 
zegt hij: “Ik heb nu ook een Rohloff, ingebouwd in mijn Brompton”. 
Brompton is een vouwfietsmerk dat zo’n beetje begint bij 2000 euro, 
Rohloffje erin en je hebt het budget van deze hele fietsreis van me 
opgesoupeerd. Maar ik vind het een mooi verhaal. Waarom niet, 
weer een auto minder in de spits op de drukke Duitse stadswegen. 
Ik excuseer me bij de Duitsers en ga lekker genieten van mijn 
éénpersoons bed.

Na een goed nachtje slapen ga ik op een terras ontbijten in luxe: koffie 
en vers brood, met roomijs als beleg bij gebrek aan kaas. Vervolgens 
doe ik inkopen in de bazar, onderwijl spelepratend met de mensen 
daar. Terug op de fiets tref ik al snel een klimmetje van een kilometer 
of 4 in de middaghitte. Dan voel je toch dat 4e biertje van de avond 
ervoor. Dat is ook zo lekker op fietsreizen: je drinkt af en toe 1 of 2 
bier en geniet daar ten volle van. De inverse van de eerste wet van 
Gossen: toenemend grensnut hoe minder je van iets consumeert. Na 
de klim gaat de weg lekker dalen en vervolgens gaat de weg de hele 
middag wat op en af. De lunchpauze blijkt een prachtige stop bij 
een Sjashlick-tentje met overheerlijke kipsjashlick, zittend naast een 
warme familiebijeenkomst waarop ook nog eens mooi en tragisch 
gezongen wordt.

Na 89km fietsen vind ik het welletjes. Ik neem een zandpad langs 
een stroompje en bij een boerderij vind ik een tentplekje. Een oud 
echtpaar woont hier met 3 heerlijke kleinkinderen, een poes met 3 
kittens en een katertje, een lieve hond en de waakhond aan de ketting. 
Het avondeten is wat karig: brood, thee en die smerige Kirgizische 
yoghurtballetjes, maar alles komt recht uit hun hart. We kijken zelfs 
nog een beetje TV en al snel ga ik naar bed na weer een heerlijke 
fietsdag.
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In de ochtend ontbijt ik vorstelijk, terwijl de Muselman toe moet 
kijken. Het is immers inmiddels Ramadan. Nu worden er ook 
gedroogde abrikozen en walnoten geserveerd: het moet niet gekker 
worden. Maar het wordt gekker: als afscheidskado krijg ik zo’n 
heuse Kirgizische hoed. Zelf kocht ik er al 1 in Murghab, dus deze is 
voor mijn Pa, dankzij wie ik fietsreizen ben gaan maken.

 

Na een fijn afscheid ga ik lekker verder rollen. De weg draait na 
30 km de bergen in. Hier volgt de weg het dal, waar vroeger de 
wilde Naryn-rivier doorheen denderde. Nu liggen er 5 stuwdammen 
met stuwmeren. Achter de vijfde dam ligt het enorme Toktogul-
stuwmeer. De weg is tegen de rotswand aan geplakt en fietst heerlijk: 
steeds een beetje op en af, terwijl ik eindelijk weer eens wind mee 
heb. Het weer blijft onveranderd heerlijk, veel zon en niet te warm. 
Koken doe ik in de vooravond langs een beek, de eerste en meteen 
de laatste keer op benzine. De dure multifuel-kookset lekt bij het 
voorverwarmingspunt, gevaarlijk en alles komt onder de roet. Dat 
wordt dus uit eten voor de rest van de reis: heel vervelend. Kamperen 
ga ik verderop, nadat ik weer door het prachtige avondlicht van 
The Magic Hour gerold heb. Een mooie plek langs een riviertje 
dat uit een natuurgebied komt is een camping uit duizenden. 
In de ochtend kom ik na een uurtje lekker fietsen in het plaatsje 
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Karakol aan, dat bij de 250 meter hoge stuwdam ligt. Lekker 
ontbijten met zoetigheid en yoghurt, weer Snickertjes inslaan. 
Vervolgens de 250 meter klimmen die nodig zijn omdat hier de 
enorme stuwdam ligt. Daarna volgt de weg een schitterend dal langs 
een zijrivier. De omgeving is ineens prachtig groen en ook hier 
zijn weer forelrestaurantjes en stroomversnellingen te over in het 
afwisselend erg nauwe en heerlijk brede rivierdal. Aan dit alles komt 
een eind, als de weg klimt om weer bij het Toktogul-meer te komen. 
De klim is een meter of 500 niet té steil omhoog in 6 km, een ideaal 
klimmetje voor een getraind en afgetraind fietser.

In de afdaling overkomt me nog een angstig moment. Ik lig voorover 
op de fiets, met de ellebogen sturend en mijn handen vrij, een heerlijk 
gevoel vol controle. Achter me komt echter een vrachtauto en ook 
is de weg voor me wat hobbelig. Ik wijk uit naar de zijstrook van de 
weg, waar precies daar een aardig groot rotsblok opdoemt. Gelukkig 
kan ik het rotsblok nog net goed ontwijken, maar het wijst er weer 
op, dat je altijd attent moet blijven, vooral in afdalingen, omdat 
asfalt op je botten niet heel erg prettig is. Om over een vrachtauto 
op je lijf en fiets maar niet te spreken. Een duik is zo gemaakt en 
dat was ik hier niet van plan. In het Toktogul-meer blijkt voor mij 
bijna een kilo forel gevangen te zijn: heerlijk, uit eten. De nachtrijder 
rondt de meerpunt en in de avond neem ik een veilige duik onder 
maanlicht in het Toktogul-meer. Alleen vergeet ik even goed te 
onthouden waar precies ik het meer in ben gegaan. Dus dat is nog 
even zoeken in het maanlicht tot ik die plek weer gevonden heb. 
In de ochtend vertrek ik met een luidkeels “Lang zal die leven”: 
74 jaar is Ons Pa nu. Van mij mogen er nog 74 jaar bij. Als 
ochtendgymnastiek doe ik een paar lekkere klimmetjes. Na 35 km, 
net buiten de plaats Toktogul, nuttig ik een 2e ontbijt. Koffie, een 
heerlijke omelet en maar weer een Snickertje. Eten op fietsreizen 
wordt nooit saai en blijft een bron van genot en energie. Dan vangt 
om 1 uur de klim naar de 3184 meter hoge Ala-Bel pas aan, door 
het groene “Muizen”natuurgebied. Het Toktogul-meer ligt op 900 
meter hoogte, dus ik moet 2300 meter omhoog, een klim van 70 
kilometer lengte. Na 30 km lekker gestaag klimmen moet ik om 5 
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uur door onweer gedwongen mijn Pa’s verjaardag gaan vieren met 
heerlijk “Geschnitzeltes” en een schóón bier. Al snel nadat ik in de 
vooravond weer vertrek, vind ik een klein hutje langs de weg met een 
portaaltje van 2 bij 2 erlangs, daar passen mijn fietske en ik precies 
in. Een prachtige overnachtingsplek nu er kans op onweer is.

Deel 2 van de klim vangt in de ochtend aan in de nu weer zonovergoten 
vallei. Ik weet bij god niet hoe ver en hoe hoog ik nog moet klimmen. 
Liefst nog zo ver en hoog mogelijk, want het is hier prachtig en het 
fietst hier heerlijk. Een tweede ontbijtje nuttig ik naast een Yurt. Op 
de klim zitten vele honingverkopers,het gaat hier nog prima met de 
bijenstand. Ook zijn er emmers vol wilde frambozen te koop. De 
frambozenplukkerskampjes met geïmproviseerde tentjes langs de 
weg doen denken aan kampen van de scouting. De laatste 7 van de 
in totaal 70 klimkilometers blijken wat steiler en ook de wind gaat 
me zo hoog wat meer parten spelen. De met prachtige witte wolken 
gedrapeerde helderblauwe hemel omhult het prachtige landschap.

Op de top nodigt een Kirgizische vrouw die nu in het Duitse Bielefeld 
woont me uit om mee te eten en drinken: worst en tomaat op brood 
en geen vodka maar franse cognac! Een mooi welkom op deze hoge 
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pas in Kirgizië. Wat Kirgizische zatlappen, zij drinken wel vodka, 
arriveren wat later en willen allemaal op de foto met me. Ze kwatsen 
tegen me richting Nergenshuizen-zuid: totaal niet te volgen maar 
ook heel vermakelijk. Ik praat maar wat terug in het Nederlands en ik 
lach veel, dat werkt aanstekelijk. De afdaling gaat lekker geleidelijk 
en dat doet me deugd: morgen wacht een klim naar de 3586m hoge 
Tor Ashuu-pas, dus elke meter die ik nu daal, moet ik morgen weer 
omhoog.

De afdaling leidt me het brede dal van de Sushaamyr-rivier in: 
een uitgestrekte grasvlakte, bezaaid met Yurts en omgeven door 
sneeuwtoppen. De blauwe lucht vol prachtige wolken en een heerlijk 
zonnetje completeren het geheel tot een heerlijke fietsomgeving. 
Kirgizië wordt met recht het Zwitserland van Centraal-Azië 
genoemd. In een Yurt eet ik schapenvlees en drink ik thee voor een 
prijs, waarvoor een westerse aanbieder zich niet hoeft te schamen. 
Vooraf de prijs vragen had me wat ontwikkelingshulp gescheeld 
maar het kan me niet boeien: money is not the issue of this trip we 
call life. Kamperen doe ik deze keer aan de rivier, uit het zicht achter 
een heuvel.
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In de ochtend ervaar ik één van de mooiste momenten in mijn toch 
al zo rijke leven. Ik ontwaak nadat ik het gevoel van mijn diepste 
depressies heb gedroomd. Meteen na het ontwaken besef ik dat 
ik heel, heel zeker weet, dat ik nooit meer depressies zal krijgen. 
Wellicht ongelooflijk voor een buitenstaander, maar voor mij een 
vaststaande zekerheid. Ik voel me intens gelukkig als nooit tevoren, 
rits de voortent open en pak mijn waterfles. Die compleet bevroren 
blijkt. Nog een ander probleem komt erbij: ik heb zowaar een lekke 
achterband. Er steekt een piepklein ijzerdraadje uit de buitenband. 
In een gevonden en opengesneden fruitsap-pak schep ik water uit de 
rivier en zo vindt deze micro-technische alleseenkleinbeetjekunner 
op McGyver-wijze het gaatje in de band.

Half 11 is ook een mooie tijd om te vertrekken en 12 uur is dan 
een mooie koffietijd. Om 1 uur doemt de klim op: een wirwar van 
haarspeldbochten die er aardig steil uit zien. De laatste bocht zie ik 
hoog en ver weg om de hoek verdwijnen naar, ja waar naartoe? Dat 
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is niet te zien. Na 9 kilometer fiks klimmen ga ik lekker lunchen en 
ik doe zelfs een kwartiertje een dutje in de zon. Als ik door de laatste 
haarspeldbocht ga, zitten er nog eens 8 kilometer zwaar klimwerk 
op. Daar blijkt de ingang van een tunnel te zijn die dwars door de 
berg gaat, dus ik ben op de top van de pas. De tunnel mag ik niet 
zomaar in: veel te veel uitlaatgassen. Ik wacht een kwartier, maar 
er komt geen vrachtwagen of busje of zo voorbij waarin ik kan 
meeliften. Dus ik maak een handdoek nat en knoop die voor mijn 
neus en mond. Van de Kirgizische agenten trek ik me niets aan en ik 
fiets 2,6 kilometer door de donkere tunnel. De weg loopt gelukkig 
licht bergaf en is voor Centraal-Aziatische begrippen lang niet slecht 
te noemen.

Aan de andere kant van de tunnel bevind ik me ineens tussen 
enorme bergtoppen, een totaal ander landschap dan de Suushamyr-
vallei. Adembenemend en nog veel mooier dan de klim. Dit is een 
fantastische afdaling met veel haarspeldbochten. Op 3400 meter 
hoogte tap ik 4 liter fris bergwater. Na de haarspelden volg ik de 
Kara Balta rivier tot in het plaatsje Kara Balta. Dan heb ik er een 
afdaling van 80 kilometer op zitten. In Kara Balta eet ik heerlijk 
in een dorps tentje. Met een biertje erbij, want mijn peetoom Ome 
Gerrit is vandaag jarig en ook dat mag gevierd worden.

Vervolgens vertrek ik in het donker op weg naar een slaapplek. De 
nachtrijder heeft moeite om een goede plek te vinden, want overal 
langs de grote weg naar Bishkek staat bebouwing. Een zandpad langs 
een oude Colchose, een Sovjet-staatsboerderij, gaat ‘m worden. Een 
strook van 15 meter breed met hoge bomen langs een lege stal, 100 
meter verder is wel licht maar hier niets. De auto’s op het zandpad 
die langskomen zien me niet: mooi zo. Ik zet de tent op en mijn iPod 
aan om de laatste liedjes uit het accuutje te persen. Als ik net slaap 
hoor ik twee blaffende honden. Altijd fijn als je wild kampeert, maar 
niet heus. Ze gaan gelukkig weg en ik draai me nog eens lekker 
om. Maar dan word ik wakker van het gerinkel van een ketting. 
Het licht van twee zaklampen schijnt op mijn tent. Voor ik het goed 
en wel besef, landt er een stok op het tentdoek en een andere stok 
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hoor ik tegen mijn fiets slaan. Ik roep “Eush!”. Dat verstaan ze en ze 
komen naar de tent. “Tourist?” “Da, tourist” “Ah, tourist!”, gevolgd 
door opgelucht gelach. Tot zover de korte nachtelijke dialoog. 
In de ochtend nodigt één van de stokgooiers me uit voor een heerlijk 
ontbijt, dat zijn moeder in de boerderij heeft bereid. Een heerlijk 
warm onthaal. Na een uurtje of twee aangenaam verpozen vertrek 
ik uiteindelijk voor een gevaarlijk stuk over een hele drukke weg 
naar de hoofdstad: oppassen geblazen. Ik rol na 55 vlakke kilometers 
rustig Bishkek binnen, waar ik in de mailbox als eerste een gisteren 
verstuurde mail aantref van ‘Good Old’ Sluiswachter Dirk van Liere, 
mijn ‘Tilburgse vader’. Dat doet me veel deugd, hetgeen ik hem 
meteen antwoord. God hebbe zijn ziel, sinds 2014.

Onderdak vind ik in Bishkek bij Sabyrek’s B&B. Er blijkt een prima 
warme douche te zijn, al beweert de Lonely Planet anders. Ook 
hier is de vooruitgang niet te stuiten. Een broer van de eigenaar, 
die halfblind is maar wel naaimachines repareert en de hele dag 
rondscharrelt tussen alle oude spullen die rondom liggen, blijkt een 
erg fijne gesprekspartner. Voorts staat er een Yurt  in de tuin en een 
dochtertje van 3 en de huiskat dartelen rond. Een prima plek om 
3 nachtjes bij te komen van een prachtige fietsweek in Kirgizië.  
Bishkek heeft 1 miljoen inwoners. Er wonen vele Russen. Het blijkt 
een groene stad met vele parken in het centrum. Na de hele eerste dag 
verder heerlijk genikst te hebben, ga ik laat op de avond Chinezen. 
“Rundvlees in Pangangsaus” en “Vis met knoflook”. Die naam 
klopt: een knoflookteen of 50 schat ik, naast de in de Pangangsaus 
versneden knoflook. De kroeg op de hoek blijkt al dicht, dus ga ik 
lekker naar bed. Het eind van Kirgizië komt voor mij zicht: na het 
Issyk Kol meer moet ik nog een keer flink klimmen naar het op 
ruim 3000 meter gelegen Song Kol meer. Vervolgens mag ik nog 
doorfietsen naar Naryn.

Op dinsdag rond de middag verlaat ik de fijne B&B in Bishkek. In 
de ochtend kan ik helaas geen buitenband of kookgas vinden. Dat 
zou nog lastig kunnen worden onderweg. Maar in de technische 
bazar, waar ik langskom op mijn weg de stad uit, blijken wel 10 
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buitenbandenhandelaren te zitten, die allemaal 28” banden hebben. 
De beste heb ik uitgezocht, Japans fabricaat en 4 euro, een prima 
band. Om 4 uur ga ik dan eindelijk echt op pad. De weg na Bishkek 
is gelukkig veel rustiger dan de weg er naartoe. Na 35 km neem ik 
een kleinere weg zuidwaarts richting de bergketen die ik daar zie. Zo 
kan ik weer lekker wat rustig klimwerk in de avondzon doen. Een 
mooi kampeerplekje net na een riviertje tussen bosjes zorgt voor een 
verstilde avondrust onder maan en sterren. Veel, heel veel sterren.  
In de ochtend leg ik eerst de nieuwe Japanse band op het voorwiel. 
De ver kale Schwalbe Marathon gaat voor de zekerheid nog wel mee. 
Mocht de nieuwe band toch een sof blijken dan heb ik een back-up. 
De afslag naar de 24 meter hoge Burana-toren, waarvoor ik mede 
de omweg maakte, mis ik. Dat soort toeristenattracties worden als 
je lekker door een mooi landschap fietst al snel bijzaak. In de verte 
heb ik de toren nog zien staan: ook mooi, het is vooral een excuus 
geweest om dit rustige weggetje op te zoeken en dat weggetje bevalt 
prima. Na 25 km mag ik weer lekker naar beneden rollen en kom ik 
in Tokmok weer op de grotere weg. Tokmok, met een paar duizend 
inwoners, was in de 19e eeuw nog de hoofdstad van Kirgizië. In dit 
nu landerige plattelandsdorp sla ik yoghurt en bananen in. Met een 
fikse tegenwind die blijkt opgestoken fiets ik licht bergop verder. 
Die stukken wind tegen en licht bergop zijn voor mij mentaal het 
zwaarste. Een echte berg blijft liggen. Eenmaal boven gekomen kun 
je moe maar voldaan terugkijken en van het uitzicht genieten en dan 
gaan afdalen. Maar op vals plat omhoog volgt geen beloning en je 
blijft maar hopen, meestal tegen beter weten in, dat de wind draait. 
Na 45 km nuttig ik een tweede ontbijt, koffie en een met wat vlees 
en uien gevulde oliekoek. Bij vertrek heb ik weer eens een lekke 
achterband. Daar helpt geen nieuwe voorband tegen. De band haal 
ik er af bij een pomp met een open put: water genoeg om het kleine 
gaatje op te sporen. Vol goede moed torn ik verder tegen de wind in, 
maar dat put toch flink uit. Ik neem een lange pauze van 1½ uur in 
een Yurt langs de weg, met lekkere Kirgizische thee. En 2 Magnums, 
met zonnebloempitten op de buitenkant in plaats van nootjes. Snel na 
vertrek draait de weg de vermaarde ‘Schoenveterkloof’ in en wordt 
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het avontuur nóg boeiender. De weg wordt slechter en steiler. Op zich 
is dat beter voor de klimmoraal, maar de tegenwind blijft helaas. En 
dan blijkt ook nog de achterband weer lek te zijn door mijn slordige 
plakwerk. Even vloek ik en ben ik kwaad op mezelf. Dan is het 
devies: op naar de Chuy-rivier, die hier door de kloof dondert. Daar 
ga ik ter afwisseling maar eens een stukje wandelen en 15 minuten 
genieten van het langsrazende water. Stromend water is slimmer 
dan ik: dat daalt altijd lekker af. Op het randje van de las van de 
binnenband zat nog iets vettigs, daar heeft het plakkertje losgelaten. 
Nu ontvet ik beter en plak ik de band wel goed. Kleinigheidjes blijf 
je houden.

In de avondschemering bereik ik een prima restaurant dat aan het 
einde van de kloof ligt. Daar doe ik me tegoed aan rijst met een 
heerlijke vlees-groenten-mix en een biertje. Als ik hier vertrek 
is het inmiddels al donker, dus het fluorescerende hesje gaat 
weer aan. Vervolgens duurt het nog 15 km speuren voor ik een 
goede kampeerplek vind. Liever beter zoeken en veilig verstopt, 
dan zomaar ergens gaan staan en bekogeld worden met stokken. 
In de ochtend mag ik nog een ruim uurtje licht bergop fietsen, met 
wind mee dit keer. Dan zie ik het enorme Issyk Kol opdoemen, een 
meer van 200 km lengte en 70 km breed in het midden. Eerst drink 
ik in Balykchy 2 heerlijke koffies. Dan verpoos ik een tijdje op een 
strandje, 10 km verder aan het prachtige meer. Lekker zwemmen 
en in de zon liggen is nu het devies. Met overal om me heen 
zicht op sneeuwtoppen op de prachtige bergen. De zon verdwijnt 
echter ineens als sneeuw voor de zon, evenals de besneeuwde en 
zonbeschenen toppen: er nadert onweer en al snel vallen er wat 
druppels. De wind wordt sterker en draait 180 graden. Ik trek lekker 
mijn slim in Bishkek gekochte nieuwe The North Face jas aan, me 
verkneukelend om zoveel gochme. Een mens blijft zijn ego strelen, 
we zijn onverbeterlijk. Het jack heet Windstopper. Die windstopper 
blijkt eerder een Windturner, want de wind draait wat later weer 180 
graden. Ondanks het mindere weer blijft het een prachtig dagje naar 
het strand.
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Om 5 uur is het mooi geweest met de strandpret en fiets ik terug 
Balykchy in. Bij het station tref ik een schattige kitten van een 
week of 8, die mijn fiets beklimt alsof hij mee wil. Altijd heb ik 
al een kat willen hebben, maar dat vereist rustiger vaarwater. 
Langs de zuidkant van het meer fiets ik naar Ottuk. Daar is geen 
restaurant, maar ze hebben wel een heuse hoofdstraat. Van 
zand en met een kleine winkel. Ik koop een Magnum, een liter 
Fanta, KitKats en Snickers. Dat wordt mijn avondeten, met wat 
overgebleven brood, pinda’s en rozijnen. Op de slaapplek, een 
populierenbos aan de rand van het meer, eet ik het met smaak op.  
‘s Ochtends ga ik nog een keer zwemmen: heerlijk. Vervolgens ga 
ik fris op pad richting Kochkor in wederom prachtig weer, het wordt 
saai zo. De fietsdag start met 25 kilometer bergop. Dan daal ik rustig 
af langs het stuwmeer van de Chuy-rivier. Aan de rivier tank ik water 
en ik dompel mezelf even heerlijk onder in het bijna ijskoude water. 
Vanaf hier is het nog ruim een uur tot Kochkor, waar ik na een prachtige 
tocht ook nog een halve rustdag over heb. De B&B heeft mooie 
wanddecoraties en kleden en kunsten en kastjes en heel veel mooie 
planten en… prima dus. In Kochkor is ook een goed restaurant. “Vizit”. 
Drie vrouwen van rond de 30 vragen me bij hen te komen zitten. Het 
blijken schoolvriendinnen. Veel spraakverwarring, maar ik vind het 
deze keer leuker dan alleen zitten. Één van de vrouwen vraagt me 
ook nog ten dans, tijdens het genieten van het boeiende gesprek, het 
goede eten en het welverdiende biertje. Later is ze ook nog in tranen. 
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De knuffel en de handkus bij het afscheid doen haar gelukkig goed. 
Song Kol is een meer dat 1200 meter hoger achter een hele fikse 
klim ligt. De start is licht bergop, maar al gauw krijg ik weer een 
fikse wind tegen. Na 3 ½ uur flink werken ben ik in Sary Bulak, 41 
km verder, maar ik heb nog nauwelijks echte hoogtemeters gemaakt. 
Bij een café geniet ik van een fles Pepsi en een koffie en ik klets 
wat met 2 tieners. Aan de overkant, bij een restaurant, spreekt men 
weer geen Engels en mijn Kirgizisch is nog niet helemaal perfect. 
Maar toch: ”Gulash, rice, cay”: dat lukt wel en dat smaakt prima. Ik 
vertrek weer om een uur of 2 en 5 kilometer verder moet ik rechtsaf 
een nog veel slechtere weg op en omhoog naar Song Kol. Of ja, 
weg: een hobbelig zandpad. Ik ga al snel nieuw water tappen uit de 
rivier en een kwartiertje languit liggen het hoge gras, denkend aan 
Jack Poels: “Langoet liggen in het gras”, Rutger Kopland: “Die lege 
plekken in het gras” en Hendrik Marsman: “Denkend aan Kirgistan 
zie ik smalle rivieren, snel door oneindig hoogland gaan.”

De weg gaat na deze dagdroom zeer realistisch omhoog. Al gauw is 
het toch echt het door mij zo verfoeide schieben geblazen. Afstappen 
en de fiets lopend omhoog duwen. Na 2 ½ km ga ik echter even 
heel snel omlaag dalen naar het laatste dorpje voor het meer. Hier 
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koop ik een biertje om zeer binnenkort de 10.000e kilometer van 
de reis mee te kunnen vieren. Ook eet ik een ijsje, plus biscuits als 
broodvervanging. De vodka sla ik af, toch wel een populair drankje 
hier in bepaalde kringen maar onderweg aan mij niet besteed. Langs 
de Tokok-rivier klim ik in 20 km wat meer meters omhoog. Hierna 
doe ik zowaar nog een middagzwemmetje in de rivier. Vervolgens 
blijk ik te kunnen kamperen achter een heel afgelegen boerderijtje. 
Hier delen de jonge boer, zijn vrouw en zijn zus hun avondeten met 
me. Het smaakt me verrukkelijk na deze zware dag. We delen de rest 
van mijn biscuits, Kirgizische thee, brood en in de schil gekookte 
aardappeltjes. Die aardappeltjes, zo groot als een walnoot want 
groter groeien ze niet op deze hoogte, dopen we eerst in de zoutpot 
en dan halen we ze door de verse room: heerlijk.

In de ochtend heb ik net mijn spullen ingepakt, als het fiks begint 
te regenen. Binnen in het boerderijtje word ik vergast op thee en 
ontbijt. Het is gelukkig snel weer droog. Als ik weer op pad ga, 
kruist de weg na 3 km het riviertje de Tokok. Dat betekent, dat ik 
nu de echte klim op ga. Een Zweedse man stapt hier uit een taxibus, 
begroet me, monstert mijn beenspieren en wenst me een goede 
reis, zeggend: “Slecht weer aan Song Kol”. Toch fijn als iemand je 
even moed inspreekt. De klim is vrij steil, her en der moet ik weer 
schieben. Een Duits clubje in een busje wenst me “Gute Fahrt”. Na 
5 kilometer nadert er weer een onweer. Gelukkig ben ik juist dan op 
een plek, waar een rioolbuis onder de weg ligt. Daar kan ik mooi 
een uurtje schuilen. Weer maar 3 kilometer verder, in de eerste steile 
haarspeldbocht, word ik overvallen door een hele fikse stortbui. 
Gelukkig kan ik hier schuilen achter een steile zandwand, terwijl 
een 10-tal Italianen zonder bagage van de pas af komt gedaald. Ze 
hebben zich uiteraard boven af laten zetten, in tweevoud: zowel met 
hun fietsen af laten zetten als veel te veel betaald om maar één kant 
van het fietsen in de bergen te mogen ervaren, het dalen. Typische 
mooiweer-fietsers, die Italianen!

Na deze bui stijgt het pad verder en verder de bergen in. Na een 
haarspeldbocht of 5 barst er zelfs een hagelbui los terwijl ik nergens 
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kan schuilen. Toch ben ik er ook blij mee: door de bui heb ik eindelijk 
weer eens  een stukje wind mee op de barre klim. De pas komt na 
de hagelbui eindelijk in zicht. Boven op de pas zie ik nog heel veel 
sneeuw liggen. Net na de pas ga ik bij Ali van 3 en zijn moeder op de 
thee in hun Yurt. Heerlijk, zo’n tent, maar wat groot om op de fiets 
mee te nemen. Plus dat het een paar dagen kost voor je hem hebt 
opgezet. Na deze theevisite fiets ik verder richting het meer, waar 
de weg helaas ver vandaan blijft. Overdonderend mooi is het hier. In 
een droge rivierbedding vind ik een schuilplek voor zicht en wind. 
Hier gaat niemand me verrassen denk ik dan. Toch word ik ‘s nachts 
verrast in mijn slaap: door een donderend onweer dat echt recht 
overtrekt met veel blikseminslagen heel dichtbij. Ook dat doorstaan 
man, fiets en tent, maar onweer is toch iets dat niet snel went.

In de ochtend gaat het pad eerst van Song Kol weg een stukje 
klimmen en dan alleen dalen, zo is me verteld. Het stukje klimmen 
blijkt al over een meter of 300 hoogteverschil te gaan. De 10.000e 
kilometer nadert met rasse pedaalslagen, maar de kilometerteller 
heeft het onweer niet helemaal doorstaan en is de tel wat kwijt. 
Gelukkig hervat hij zich net op tijd. Op de eerste van de 26 prachtige 
haarspeldbochten van de afdaling maak ik de 10.000 vol.
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Deze afdaling herken ik: hiervan staat een foto in het boek “De 
Gouden Capuchon” van Frank van Rijn. Na de haarspeldbochten rijd 
ik lek. Dan blijkt, dat mijn buitenband uit Thessaloniki het volledig 
begeven heeft. Gelukkig kan ik mezelf redden met de al vrijwel 
versleten Arjen Robben die ik achter op mijn fiets heb: “Die Kahle 
Schwalbe”, die ik al een week meesleep. Vaak vroeg ik me de laatste 
dagen af, waarom ik die eigenlijk nog steeds meesleepte. Nu weet 
ik waarom.

De rivier Song Kol kan ik niet blijven volgen omdat het dal te smal 
wordt en de weg ervan wegdraait. Dus moet ik onverwacht weer 
gaan klimmen, maar niet steil in het begin. In de verte doemt echter 
onverwacht een hele fikse klim op. Ook is mijn eten bijna op, dus 
ik ben weer in een interessante situatie beland. En ik dacht nog 
wel over een paar uur in Naryn te zijn. Het geluk is echter met De 
Eenzame Fietser: de 2e auto die ik vandaag zie, een pick-up, komt 
uitgerekend nu langs en wil me wel een lift naar Naryn geven. Voor 
de derde keer deze reis zet ik mijn fiets achterop een pick-up truck. 
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Zo goed mogelijk sjor ik de fiets goed vast met alle spinnen die ik 
bij me heb. Moe en zeer voldaan stap ik in. Als ik nog geen minuut 
in de auto zit, overkomt me een volgend, niet onbeschrijflijk maar 
wel heel bijzonder, moment op de reis. Ik besef: “Ik ga naar huis!” 
Het is geen opwelling, geen impulsieve beslissing, geen intuïtieve 
beslissing. Het is echt een besef. Heel raar.

Rond 6 uur ben ik toch in Naryn, na een autotrip over barre wegen 
van 80 kilometer. Vertrouwen op wie of wat dan ook bij extreme 
omstandigheden: niet doen, altijd zelf checken, niet uit achterdocht 
maar uit zelfbescherming zo blijkt ook nu maar weer eens. De 
achterband die ik plakte blijkt in Naryn ook nog een leegloper: 
driedubbel geluk dus en een mooie reden extra om maar eens te 
stoppen met al dat gefiets.

In Naryn check ik in bij Superhotel Alaa Too. Van buiten ziet het 
eruit of het al 30 jaar geleden verlaten is. Binnen tref ik een heerlijke 
warme douche, een prima bed, een balkon en zelfs TV. Er is in Naryn 
een prima restaurant volgens Lonely Planet en dat klopt weer eens 
wel. Veel reizigers zitten altijd over Lonely planet te zeiken. Zelf 
vind ik hem zeer behulpzaam en natuurlijk weet ik alles zelf beter! 
Achteraf is het mooi wonen. Maar Kirgizië vind ik toch iets té achteraf.  
De dag erna bezin ik me nogmaals heel goed op het besef dat ik 
naar huis ga. Er zijn geen doorslaggevende argumenten tegen voor 
me. Ondanks dat ik een plan had om 20 maanden rond de wereld te 
fietsen, voelt naar huis gaan prima. Dus mail ik mijn jongste zus met 
het verzoek om voor mij een vliegreis vanuit Bishkek te regelen. 
Alleen dat mailtje versturen kost me een uur, vandaar dat ik haar 
vraag om dit voor me te doen. Dé doorslaggevende reden om nu 
terug te keren is dat mijn ouders over een kleine twee weken na 
bijna 40 jaar ons ouderlijk huis in Stiphout gaan verruilen voor een 
bejaardenwoning. Het afscheid van mijn ouderlijk huis wil ik graag 
samen met mijn ouders en zussen nemen en dat blijkt heel erg fijn. 
Een laatste kampvuur in de tuin, terwijl mijn zussen voorlezen uit 
een vakantiefotoboek uit de jaren zeventig van ons gezin, dat ik heb 
opgeduikeld.
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Negen dagen na thuiskomst, nadat ik in mijn thuisstad Tilburg de Ten 
Miles heb gelopen, fiets ik langs het Wilhelminakanaal terug naar 
Ons Thuis in Stiphout. Dan breekt bij Oirschot mijn frame opnieuw. 
Dat was me anders in de verlaten grensstreek tussen Kirgizië en 
China overkomen.

Op het moment, dat ik de laatste hand leg aan dit boek, is het ook 
nog een kleine twee weken voor de euthanasie van mijn moeder. Bij 
deze draag ik dit boek in grote dankbaarheid op aan mijn moeder en 
aan mijn vader.







In 5 maanden 10.000 kilometer fietsen en 55.000 hoogtemeters klimmen. 
Van Zuid-Frankrijk naar Kirgizië via Italië, Griekenland, Turkije, Iran, 
Turkmenistan, Uzbekistan en Tadjikistan. Een afgebroken kies op dag 2, 
flinke diarree in week 2, een gebroken fietsframe in maand 2, 2 enorme 
honden die de achtervolging inzetten, een bedorven ei en 10 dagen 
hondsberoerd, een fiets met alle bepakking die met 100 per uur van een 
pick-up truck valt, zonder water komen in de woestijn, een dag illegaal in 
Iran, 10 minuten voor de deadline de grens van politiestaat Turkmenistan 
bereiken, zonder paspoort in Uzbekistan. Van deze en nog veel meer 
vermakelijke avonturen kunt u meegenieten in “Stukske fietsen, Kubila 
gaat over grenzen”.

Paul van Est is 48 jaar

Hij is fietsend tuinier en milieu-econoom 
en barman, natuurlijk is hij ook barman

Samen met zijn kat Mansie woont hij in het centrum van Tilburg

Stukske
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Stukske fietsen

Kubila gaat over grenzen
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“Een stukske fietsen en daar een boek over schrijven: da’s te makkelijk. 
En eigenlijk ook een beetje aanstellerij” - AHJ Dautzenberg

“Ik heb al twee jaar geen boek meer gelezen knikker” - De Opperpater

“Ben jij eigenlijk wel tuinman?” - Hesther Melief, Close-Act


