
24 •Bikefreak-magazine24 • Bikefreak-magazine

TRAVEL STORY

NEPAL
RONDOM DE ANNAPURNA
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De woorden “morgen gaan we 

niet verder” slaan in als een bom, 

in eerste instantie overheerst 

verontwaardiging. Op 3.519 meter 

hoogte in Manang zijn de bedden 

comfortabel, de douche warm en 

het eten fantastisch. Omringd met 

singletracks, de hoogste toppen ter 

wereld en rijke lokale folklore dé 

locatie om te langer te verblijven, 

zal je denken. Op ons programma 

staat echter een sportievere 

uitdaging: overschrijding van de 

5.416 meter hoge Thorung La-pas 

over een aantal dagen. 

Oververmoeidheid, voedsel dat 

verkeerd valt of (hoogte)ziekte: 

allemaal redenen om de rem erop 

te gooien. Honderd procent fitheid 

is geboden in deze contreien, en die 

is er niet bij één van de deelnemers. 

Niet het aantal kilometers, maar 

de hoogte bepaalt de afstand de 

komende dagen.

Zes dagen eerder verlieten wij Kathmandu per luxe 
minibus, op naar de start van ‘Rondom de Annapurna’. 
Via jungles met huizenhoge bamboebomen en 
rododendrons mountainbiken we onszelf richting 
het hooggebergte van de Himalaya. Nepalees modder 
bijt zich vast tussen de noppen wanneer tegen het 
middaguur een lokale uitbater ons begroet met 
een vriendelijk “Namasté”. Hét volksvoedsel van de 
Nepalezen staat op het menu, rijk aan proteïnen: Dal 
Bhat. Het gezegde luidt niet voor niets: “Dal Bhat Power 
for 24 hour”. Aan de overzijde bulderen duizenden liters 
water in no time de berg af. Dansende hangbruggen 
over deze woest kolkende Marsyangdi-rivier switchen 
ons de eerste dagen van stoffige rotsachtige jeeptracks 
naar de meest uitdagende singletracks. 

Gewekt door de haan sta ik om vijf uur naturel en appel-
pannenkoeken voor de avonturiers van World2Bike te 
bakken. Prima ontbijt om te bestellen; als je echter 
dunne pannenkoeken wenst in plaats van één centi-
meter dikke, zul je ze zelf moeten bakken. 

We starten in een diepe kloof omringd door rotswanden, 
in de verte zetten de zonnestralen de sneeuwtoppen 
al in het daglicht. Onze weg banend over de rotsen 
knijpen we soms in de remmen voor de venter die op zijn 
afgetrapte badslippers met tientallen kilo’s op zijn rug 
voor ons loopt. Kippen, plastic stapelstoelen of rieten 
manden worden van dorp naar dorp gesjouwd om een 
salaris bij elkaar te verdienen. Het contrast is groot met 
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onze paarden van carbon, de respectvolle blijde lach bij 
het groeten delen we.

Rijstvelden worden ingeruild voor geurige naaldbossen 
en rotslandschappen. De etnische bevolkingsgroep 
verandert, hindoeïsme maakt plaats voor boeddhisme 
en Tibetaanse kenmerken in het uiterlijk en de kleding 
zijn duidelijk aanwezig. De vrouwen dragen mooie 
vesten met een lange rok en gestreepte schort, zwarte 
haren in een lange vlecht. De avonden op 2.800 meter 
zijn al frisser, we strijken neer in de keuken waar op 
houtvuur gekookt wordt. Aan de wand staan alle koppen, 
borden en pannen netjes schoon uitgestald. Gemoede-
lijkheid en gastvrijheid gaan hier hand in hand.

Concentratie is geboden, in Pisang splitst de weg en 
kiezen wij ‘the hard way’. De Upper-trail trakteert ons 
met een hoogte van bijna 4.000 meter op het beste 
uitzicht, de Gangapurna (7.455 m), Annapurna II en III 
(7.937 m en 7.555 m). In de verte zien we Braga liggen, 
een ogenschijnlijk spookdorp waar huizen opgetrokken 
zijn uit gestapelde stenen. Boven op de daken prijken 
boeddhistische gebedsvlaggen. De opvallend wit en 
terracotta gekalkte gompa (boeddhistisch klooster) 
kenmerkt het dorp en steekt boven de bouwstenen uit. 
Ieder jaar in oktober verlaten de monniken het klooster 
om naar Kathmandu te gaan en zichzelf door de hogere 
lama’s te laten onderrichten. Aan een vrouw die voorbij-
schuifelt vragen wij of we het klooster kunnen bezoeken. 
De zware bos brandhout die ze op haar rug draagt, wordt 
zorgvuldig neergezet wanneer ze luidkeels van bovenaf 
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de dorpsbewoners aanroept. Deze tamtam werkt, na 
40 minuten komt de sleutelbewaarder en laat ons de 
eeuwenoude schatten van deze gompa zien. In een 
donkere kamer achter de gebedsruimte ontsteken we 
het licht, honderden kleine en grotere Boeddhabeelden 
staan op planken tegen de muur gestald. De details van 
deze uit brons gegoten beelden zijn indrukwekkend. 
Opgetogen biken we de laatste kilometers langs mani 
walls naar Manang. Mani walls zijn muren opgetrokken 
uit stenen met een mantra. De meest voorkomende 
inscriptie die in de steen gegraveerd is, komt uit het 
Tibetaans boeddhisme: “Om Mani Padme Hum”, wat vrij 
vertaald “gezegend zij het juweel in de lotus” betekent.

Wanneer het gordijn vanuit bed opzij geschoven wordt, 
heb ik uitzicht op de Gangapurna-gletsjer. De aantrek-
kingskracht is groot, het meer onder aan de gletsjer 
blijkt een half uurtje lopen te zijn – nummer 1 op mijn 
checklist voor vandaag. Een frisseneuswandeling, de 
beste start voor deze rust en acclimatisatiedag. De 
schittering van de zon weerkaatst in het meer, uren 
kun je hier verblijven om tot rust te komen. Deze stilte 
en schone berglucht kennen wij niet meer in Nederland. 
Met zoveel natuurschoon om je heen ben je de dagen 
kwijt; het blijkt Nepalees nieuwjaar. Happy 2073 – de 
Nepalese jaartelling loopt 56 jaar, 8 maanden en 16 
dagen voor op onze westerse jaartelling. Dit wordt 
gevierd met boogschieten. Opgezweept door trommels 
en gejoel spannen mannen de bogen om hun pijlen op 
het blazoen aan de overzijde te richten. Een mannenaan-
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gelegenheid waarbij volop gegokt wordt, om vervolgens 
de winst weg te drinken aan raksi in de kroeg.

De extra rustdag heeft gewerkt – iedereen is fit en 
uitgerust. Door een labyrint van paadjes sturen we 
onszelf richting Letdar. Buiten de bebouwing klimmen 
we uit het zadel stevig omhoog. Een stupa met muur 
van gebedsmolens markeert het einde van Manang, 
de laatste echte nederzetting voor de Thorung La. 
Rendieren verraden zichzelf wanneer er stenen gaan 
rollen, we bevinden ons in het habitat van yaks, steen-
bokken en de sneeuwluipaard. De mensheid is op deze 
hoogte te gast in dit magische Himalayalandschap. Een 
snelle singletrack brengt ons vandaag via Yak Kharka 
naar Letdar, 751 meter hoogtewinst tegen een verlies 
van 90 meter. Dat zijn 12 effectieve kilometers.  

De nachttemperatuur zakt onder het vriespunt, er 
is geen warm water om jezelf te wassen en het shirt 
met korte mouwen wordt ingeruild voor een warm 
jack, handschoenen en muts. Zodra de zon ondergaat, 
wordt er een stoof onder onze tafel geplaatst met kolen. 
Een dik kleed, gedrapeerd over onze bovenbenen, zorgt 
ervoor dat we het niet koud krijgen. De Nepalese keuken 
draait op volle toeren om de aanwezige trekkers van 
eten en thee te voorzien. Benen onder een warme tafel 
en mutsen op – eet smakelijk.

Via een houten trap bereiken we onze kamer, die op het 
dak van het restaurant gebouwd is. Er staan twee bedden 
en er hangt een lampje. Buiten de kamer delen we een 
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hurktoilet. Elektriciteit om apparatuur op te laden is er 
niet, evenmin als wifi of een telefoonnetwerk.

‘Rondom de Annapurna’ van World2Bike is een 
met sterren bekroonde viergangenmaaltijd op de 
mountainbike – alle zintuigen worden geprikkeld. Op 
het bord staat ‘Landslide Area, Step Gently’. Rotspar-
tijen naast je, een hellingshoek van 45 graden met los 
gesteente en een pad van 30 centimeter breed dat zich 
richting die sneeuwtoppen onder de blauwe hemel 
in de verte kronkelt. De weg lijkt oneindig, het zijn 
de laatste fietskilometers voor vandaag. Benodigde 
ingrediënten zijn stuurvaste handen en mentale focus 
op je pad. Thorung Phedi staat op de kaart en gaat ons 
voorzien van een heerlijke pastamaaltijd. Het toetje, 
fiets op de schouders, 380 hoogtemeters in één uur 
lopen. Bestemming bereikt: Thorung High Camp op 
4.880 meter hoogte.

Het uitzicht is letterlijk adembenemend wanneer de zon 
opkomt, de drie uur durende tocht naar Thorung La start 
om 4 uur ‘s morgens en behapt slechts 3 kilometer. IJle 
lucht met een zuurstofniveau van 51%, een paar stappen 
je fiets voor je uit duwen en naar adem snakken, keer 
op keer. De gemiddelde snelheid is 1 kilometer per uur 
bij -7 graden en een venijnige wind – hier kun je niet 
op trainen.

Dit gevoel van zelfkastijding verdwijnt als sneeuw voor 
de zon wanneer we de 5.416 meter hoge Thorung La-pas 
bereiken. Op het dak van de wereld is ons hoogste punt 
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bereikt. Gletsjers van helder blauwe ijspartijen met 
witte sneeuwkoppen om ons heen. Vanaf nu gaat het 
dagenlang downhill. 

Rechts van ons staan markeringspalen die de route 
aanwijzen in geval van een dik pak sneeuw. Vinger-
toppen worden op de remhendels geplaatst wanneer we 
starten aan de afdaling van deze rock garden, maar liefst 
1.677 meter hoogteverlies. De Lefty in mijn Cannondale 
F-SI stuurt messcherp, na 3 uur afdalen stoppen we bij 
de voor hindoes en boeddhisten belangrijke tempel van 
Muktinath. IJskoud bergwater stroomt uit 108 fonteinen, 
een skinny dip in je korte broek onder alle fonteinen 
maakt een pelgrimstocht compleet.

Een dessert van rood gesteente met de daarbovenuit 
de witte pieken van de Dhaulagiri. Hagedissen schieten 
over de stenen weg en zoeken beschutting onder de 
stekelige bosjes. Voor ons doemt een klimmetje van 
180 hoogtemeter op, in korte broek en shirt gaan we er 
vol tegenaan. We komen van een koude kermis thuis, 
ondanks de lange afdalingen die we achter ons hebben 
klimmen we naar bijna 3.800 meter en we snakken onder 
de brandende zon naar adem. Wanneer we zijn aange-
komen in Tatopani, dat letterlijk ‘heet water’ betekent, 
krijgen onze spieren hun welverdiende rust. Hier, op 1.100 
meter, zijn er natuurlijke warmwaterbronnen waarin 
onze spieren kunnen uitrusten. Morgen wacht ons een 
transfer met de bus naar de grote stad.
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Terug in de hoofdstad Kathmandu, vanavond vliegen. 
Het is halfzeven, onderweg op mijn mountainbike om 
de laatste dag goed te starten, nog weinig gemotori-
seerd verkeer op straat. Bij de groentekraampjes is het 
druk, in rap tempo gaan de aardappelen, uien en andere 
groenten van de hand. De mensen lopen in vier rijen dik 
met mij mee, onderweg naar werk, school of de bus. 
Rechts in tegenovergestelde richting. 

Half acht, de zuidelijke ‘ring’-weg gekruist en met mijn 
gat op een houten bankje in een lokaal theehuisje 
beland, ik bestel melkthee en twee verse koekjes. De 
geuren uit de keuken maken plaats voor de masala-
theewalmen nu ik deze onder mijn neus kantel. Aan 
het tafeltje rechts van mij zit een magere jongeman 
met zijn benen over elkaar zijn peukje te roken, haartjes 
netjes gekamd, doelloze blik naar zijn mobieltje. Een 
willekeur aan getoeter in de straten komt gestaag op 
gang. Goedemorgen en tot ziens, Nepal!

Tekst  Bjørn Stokhof
Foto’s  Bjørn Stokhof, Vicky Goossens,  

Matthias Lüscher & Alin Maharjan

De organisatie World2bike biedt in Nepal drie 
verschillende reizen aan, met daarin drie totaal 
verschillende belevingen waarin je een perfecte 
training kunt ervaren in een totaal andere wereld, 
met de Himalaya als decor.

Rondom de Annapurna
De omgeving verandert langzaam van groene velden 
en subtropische bamboebossen naar een betoverend 
Himalayalandschap. Overstijg je eigen hoogtepunten, 
bijt op je tandvlees, aanschouw het hemelse decor en 
daal vervolgens voldaan met je mountainbike vanaf 
5.416 meter eindeloos af naar de bewoonde wereld. 
Natuurlijk niet zonder een welverdiende tussenstop bij 
de natuurlijke heetwaterbronnen. Kortom: een tocht 
waarbij AVONTUUR met hoofdletters geschreven staat.

Juwelen van de Kathmandu vallei
Ontdek in één week de highlights rondom Kathmandu: 
ontwaak met de geur van wierook bij de Boudhanath 
stupa. Hoor de mantra’s in één van de vele kloosters. 
Rijd de mooiste mountainbikeroutes en stop in oude 
dorpen, waarbij je jezelf 100 jaar terug in de tijd waant. 
De broodnodige energie doen we vervolgens op tijdens 
een kooksessie met de locals. In een authentieke 
woning wacht een Nepalese familie jou al op voor 
een culinaire traktatie uit de Nepalese keuken. En de 
overnachtingen? Die vinden tijdens deze reis natuurlijk 
plaats nabij de werelderfgoederen. Het is per slot van 
rekening een mountainbikevakantie vol cultuur.

Kathmandu–Pokhara Backroad
Hangbruggen, singletracks en rocky downhills 
schieten onder onze wielen weg. Onafhankelijk van 
de geasfalteerde hoofdroute bepalen wij onze eigen 
route. Zo leer jij het landelijke Nepal–tussen de twee 
grootste steden–namelijk écht kennen. Toerisme kent 
dit gebied niet, je eet lokale gerechten en wordt één 
met de omgeving én de warmhartige bevolking. Het 
landschap is veelzijdig: jungle, goudgele mosterd-
velden, bananenpalmen en bergen vol terrassen. Stop 
jij ook bij de rivier om te zwemmen?

Meer informatie over biken in Nepal kun je vinden op 
www.world2bike.nl

Nepal
Acht van tien ‘s werelds hoogste bergen tooien de 
Nepalese grond. Eén van deze giganten is de Mount 
Everest, met een hoogte van maar liefst 8848 meter 
is dit tevens de allerhoogste berg op aarde. Naast de 

wonderbaarlijke geografie kent Nepal een boven-
matig veelkleurige etnologie. Of het nou om de vele 
feestdagen gaat, verscheidenheid aan religie, taal of 
rijkgeschakeerde bevolking, overal heerst harmonie 
en veerkracht.

Het droge mountainbikeseizoen in Nepal loopt van 
oktober tot en met april. De temperaturen zijn dan 
aangenaam en de lucht vaak onbewolkt, zodat je 
mooi uitzicht op de bergen hebt. Mountainbiken in 
zomertenue is in deze periode vrijwel altijd mogelijk. 
November t/m februari zijn met gemiddeld twee 
neerslagdagen per maand de droogste maanden van 
het jaar. Arm- en beenstukken kunnen in december en 
januari ‘s morgens en eind van de middag nodig zijn. 
De overige aangewezen maanden zijn te vergelijken 
met mooie voorjaars- tot zomerse dagen.

Nepal ligt ingeklemd tussen de twee Aziatische 
grootmachten China en India. Het land is smal, 
maar zeer langgerekt en is bijna vier keer zo groot 
als Nederland, met een oppervlakte van 147.181 km². 
De afstand van de noord- naar zuidgrens bedraagt 
gemiddeld 200 kilometer, van de west- naar oostgrens 
ca. 900 kilometer.

Pak je MTB en maak kennis met Nepal.
Sinds 1 januari is de website van World2bike online 
en biedt deze MTB-reizen aan in Nepal. World2bike 
brengt je op plekken die niet in de reisgidsen staan. 
Trekpleisters en juwelen zijn tenslotte twee totaal 
verschillende dingen. Alleen de laatste groep is voor 
velen moeilijk te bereiken. Bussen en taxi’s komen er 
gewoonweg niet. Gelukkig kun je met de mountainbike 
prima de ongebaande paden begaan.

Over Bjørn Stokhof, World2bike
Vanaf zijn zevende zat Bjørn voor het eerst op zijn 
racefiets, toen was het gevoel voor vrijheid wanneer 
je fietst al ontstaan. En op zijn negentiende kwam er 
een mountainbike. Met de jaren begon hij zijn grenzen 
te verleggen. In de breedste zin van het woord, welte-
verstaan. Zijn mountainbikeskills werden grilliger en 
de behoefte om zijn horizon te verbreden nam net 
zo goed toe: Thailand, Sri Lanka en toen Nepal. Aan 
Nepal verloor hij zijn hart. Een land waar hoogte-
punten en dieptepunten, in elke zin van het woord, 
elkaar ontmoeten.
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