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Avontuur 
op hoogte

Al menig maal was Björn Stokhof in Nepal 

op vakantie geweest en zag de ongekende 

mogelijkheden om te biken. Met hulp van lokale 

contacten in Nepal organiseerde hij dit jaar voor 

zijn clubgenoten van Wielervereniging Noord-

Veluwe een avontuurlijke fietsreis.

Om	te	wennen	aan	de	hoog-

te	blijven	we	de	eerste	twee	da-

gen	in	de	Kathmandu-vallei.	

We	rijden	noordwaarts	rich-

ting	Gokharna	Forest,	via	een	

dammetje	en	een	grindpad	ko-

men	we	bij	de	doorgaande	weg.	

Uitlaatgassen	trotserend	rij-

den	we	na	een	paar	kilome-

ter	rechts	de	landerijen	in.	Een	

zandpad	brengt	ons	tot	de	klim	

naar	Changu	Narayan.	Door	het	

naaldbos	met	parkieten	en	para-

dijsvogels	omhoog,	het	laatste	

stukje	met	de	fiets	op	de	schou-

ders.	Na	een	tafeltennispartijtje	

met	de	lokale	jeugd	starten	we	

de	afdaling	naar	Bakthapur.	Aan	

het	eind	van	de	eerste	dag	zie	je	
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de	korte	broek	en	shirt	al	op	ons	

gebruinde	lijf.	

‘s	Morgens	lopen	we	naar	het	

pottenbakkersplein,	waar	krui-

ken	staan	te	drogen	in	de	zon.	

We	volgen	de	aanvoerroute	en	

komen	achter	een	huis	waar	

de	klei	gebruiksklaar	wordt	ge-

maakt.	Laagje	voor	laagje	glijdt	

de	klei	door	de	handpalmen,	

elk	hard	stukje	wordt	verwij-

derd.	Een	vriendelijk	‘namas-

té’	en	we	gaan	weer	op	weg.	

De	route	loopt	vandaag	redelijk	

vlak,	aan	het	begin	van	de	mid-

dag	zijn	we	in	Pashupatinath,	

een	hindutempel.	Op	de	‘ghats’	

worden	de	overledenen	in	de	

buitenlucht	gecremeerd	waar-

na	de	as	de	Bagmati	rivier	inge-

schoven	wordt;	met	de	stroom	

mee	komt	deze	uit	in	de	heili-

ge	Ganges.

langsrazend  
verkeer
De	volgende	morgen	vertrek-

ken	we	richting	Pokhara.	In	on-

ze	rugzakken	zit	alleen	het	

hoogst	nodige.	Klimmen	naar	

Kapan	Klooster	en	door	naar	

Buddhanilkantha.	Vervolgens	via	

een	stoffige	zandweg	8	km	klim-

men	naar	het	Shivapuri	park.	

Stoffige	zandwegen.	In	de	ber-

gen	vindt	je	geen	bordjes,	goe-

de	kaarten	ontbreken.	We	slaan	

linksaf	een	smaller	pad	in	naar	

beneden,	komen	verkeerd	uit	en	

moeten	12	kilometer	klimmen	

naar	Kakani.	

De	nacht	is	koud	op	2000	me-

ter,	de	dekens	zijn	zeer	welkom.	

Met	een	pannenkoekenont-

bijt	achter	de	kiezen	dalen	we	

de	volgende	ochtend	42	kilo-

meter	af.	Wat	bananen	scorend	

en	de	weg	vragend	worden	

we	een	gravelpad	opgestuurd.	

We	volgen	de	Trisuli	rivier	en	

stoppen	in	een	klein	dorpje.	

Iedereen	loopt	in	Nepalese	kle-

ding,	maar	ineens	verschijnt	

er	een	man	in	westerse	kle-

ding.	Hij	blijkt	de	‘burgemees-

ter’	te	zijn.	Het	hele	dorp	wordt	

opgetrommeld:	jong	en	oud	

wordt	onder	de	boom	gezet	

voor	een	groepsfoto.	Aan	het	

eind	van	deze	mountainbike-

road	komen	we	onbedoeld	op	

de	Prithvi	Highway,	de	weg	

van	Kathmandu	naar	Pokhara.	

Overgeladen	bussen	en	vracht-

wagens	denderen	ons	voorbij	

met	een	waarschuwing	uit	de	

luchthoorn.	We	hebben	er	93	

km	opzitten	als	we	in	ons	hotel	

in	Malekhu	aankomen.	De	he-

le	nacht	raast	er	verkeer	langs	

onze	naar	urinelucht	stinken-

de	hotelkamer,	we	slapen	in	

klamme	bedden	en	slechts	één	

van	de	vijf	kamers	die	wij	hu-

ren,	beschikt	over	een	douche.	

Na	wat	onderhandelen,	betalen	

we	voor	de	vijf	kamers	3000	ru-

pees.	Het	eten	is	gelukkig	goed	

en	de	buikjes	worden	gevuld.

steil en stoffig
We	rijden	35	km	over	de	weg	

naar	de	enige	kabelbaan	in	het	

land	en	kopen	kaartjes	naar	

Manakamana.	Normaal	ge-

sproken	worden	in	de	trans-

portbakken	geiten	vervoerd,	

nu	gaan	onze	mountainbikes	

mee.	Het	elfde	kaartje	is	gra-

tis	en	we	hoeven	niet	in	de	rij	

te	staan.	Tien	minuten	later	

staan	we	ruim	1000	meter	ho-

ger.	In	Manakamana	vind	je	een	

Hindu	tempel	waar	je	na	het	of-

feren	van	een	haan	of	geit	een	

wens	kunt	doen.	De	Nepalezen	

wensen	meestal	de	geboor-

te	van	een	zoon.	Het	is	helder	

met	uitzicht	op	de	toppen	van	

de	Ganesh	Himal,	allemaal	bo-

ven	de	7000	meter.	We	verlaten	

Manakamana	aan	de	achterzij-

de.	Het	zand	is	rood	met	keien,	

de	zon	schijnt	stevig.	Onder	ons	

groenten	op	terrassen,	bana-

nenplantages,	aan	de	zonzijde	

cactussen	zo	groot	als	bomen.	

Onderaan	crossen	we	door	een	

riviertje,	door	een	smal	dal	met	

vervolgens	een	steile,	stoffige	

klim.	Een	vriendelijk	Namasté	

van	de	lokale	boer	met	vrouw	

en	dochter	die	ons	na	staat	te	

staren.	Een	varkentje	steekt	

Op de foto met de burgemeester en zijn onderdanen.
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over,	die	niet	weet	hoe	snel	hij	

gillend	naar	de	boerderij	moet	

rennen.	Na	15	km	klimmen	ko-

men	we	aan	in	Ghorka.

kamikaze piloten
De	eerste	kilometers	naar	

Bandipur	lopen	over	een	heu-

velrug.	De	plaatselijke	jeugd	

moedigt	ons	aan.	Af	en	toe	heb	

je	er	een	kamikaze	piloot	tus-

sen	op	een	oude	fiets.	Deze	jon-

getjes	staan	op	hun	pedalen	en	

doen	hun	uiterste	best	ons	bij	

te	houden.	Voor	de	veiligheid	

van	deze	jongetjes	moet	de	rem	

er	flink	op.	Staand	op	één	pe-

daal,	zadel	in	de	rug,	schuren	

ze	met	hun	blote	voeten	in	bad-

slippers	over	het	asfalt	om	te	

remmen.	Getoeter	van	voren	

en	achteren,	auto’s,	taxi’s,	mi-

nibusjes,	vrachtauto’s.	Links	rij-

den	en	rechts	inhalen.	We	rijden	

over	hangbruggen	boven	kol-

kende	rivieren.	Na	42	kilome-

ter	naderen	we	de	afslag	naar	

Bandipur.	De	fietsen	en	bagage	

parkeren	we	aan	het	begin	van	

het	dorp	en	lopen	verder.	We	

bekijken	wat	hotelletjes	en	stap-

pen	binnen	bij	de	Old	Inn.	De	

bouwstijl,	inrichting	en	terras	

aan	de	achterzijde	zijn	zo	mooi	

dat	we	al	snel	een	deal	maken	

met	de	eigenaar.	Dit	hotel	heeft	

de	stijl	van	oude	Nepalese	wo-

ningen	met	lage	doorgangen	

naar	de	verschillende	ruimtes.	

Je	moet	goed	oppassen	dat	je	je	

hoofd	niet	stoot.	De	balken	zijn	

allemaal	donkerbruin,	de	stenen	

muren	zijn	geverfd	met	witte	

kalk.	De	schone	kamers	bieden	

een	mooi	uitzicht	op	de	heu-

vels.	Na	een	verfrissende	dou-

che	gaat	iedereen	het	dorp	in.	

De	één	maakt	kennis	met	de	lo-

kale	koperslager,	anderen	vol-

gen	een	openluchtschaakspel	

achter	de	tempel.	Het	terras	

wordt	’s	avonds	omgetoverd	

voor	een	Nepalees	buffet	en	

kampvuur.	De	kip	curry,	rijst	en	

linzen	vinden	gretig	aftrek,	ter-

wijl	duizenden	sterren	boven	

ons	schitteren.	Arriverend	in	

Pokhara	zit	ons	avontuur	er	de	

volgende	dag	op.	Met	uitzicht	

op	de	8071	m	hoge	Annapurna	

peddelen	we	de	laatste	dagen	in	

een	bootje,	gaan	paragliden	en	

laten	het	avontuur	nog	eens	op	

ons	inwerken.	∞

reisinforMatie

Beste reisperiode 
Hoogseizoen: oktober, november, maart, april
Laagseizoen: december, januari, februari

Temperatuur Kathmandu
Hoogseizoen: overdag 27 graden, ‘s nachts 14 graden
Laagseizoen: overdag 20 graden, ‘s nachts 2 graden

Mountainbiken op hoogte
In het hoogseizoen kun je ook op grotere hoogte (2500 
- 5500 m) mountainbiken, houd wel rekening met acclima-
tiseren, hoogteziekte, beperkte accommodatie, minder 
routes en kans op sneeuw.

Vluchten
Rechtstreeks met Arke Fly. Andere maatschappijen gaan 
via Londen en het Midden- Oosten. Kosten van een ticket 
bedragen € 600,- tot € 1.000,-, afhankelijk van het seizoen.

Visum:
Consulaat Nepal
Herengracht 562
1017CH  Amsterdam
020-6241530
consulate@nepal.nl

Inentingen
Raadpleeg je huisarts, algemeen aanbevolen is inentingen 
tegen DTP, hepatitus A en buiktyfus.

Eten
In Nepal kun je afwisselend eten, Chinees, Tibetaans, Itali-
aans, Indiaas en westers.
Kosten ongeveer 5 euro voor een maaltijd. Een aanrader is 
Royal Hana Garden, Lazimpath Kathmandu, een Japans res-
taurant met een ‘hot tub’ in de tuin. Heerlijk na het fietsen.

Overnachten
Vanaf  3 euro per nacht voor een eenvoudige kamer tot 200 
euro in een luxe hotel. Gemiddeld 10 tot 30 euro per nacht 
voor een middenklasse hotel. 
Overnachten met uitzicht op werelderfgoed:
•  Hotel Padma, Boudhanath (Kathmandu), ongeveer 27 dol-

lar per kamer per nacht
•  Shiva Guesthouse, Bakthapur, ongeveer 15 dollar per 

kamer per nacht.

Munteenheid
Nepalese rupee, 1 euro is ongeveer 96 NPR.

Tijdverschil
Zomertijd: 3 uur 45 minuten later.
Wintertijd: 4 uur 45 minuten later.
 
Meer informatie
Wielervereniging Noord-Veluwe, Bjørn Stokhof, 
bjorn.stokhof@mac.com.

Op Patan Durbar Square.


