
Avontuur
op reis

HetgedroomdeBali
Hans Avontuur reist kriskras over Bali en ontdekt
bij toeval het allermooiste hoekje.

N
og geen 500 meter

voorbij de afslag naar

Amed rijd ik door het

gedroomde Bali van

rijstvelden, palmbossen en

bamboehutten. Langs de weg

staan toko’s en warongs met

de pannen al op het vuur. Hoe

verder ik de weg volg, hoe on-

gerepter het wordt. Het smalle

asfalt klimt en daalt langs vis-

sersdorpen. De zilte zeelucht

vermengt zich met de kruidige

geuren van het oerwoud.

Eindelijk. Dit is het Bali waar

ik al enkele dagen naar op

zoek ben. Het dorp Amed is

misschien geen onontdekte

parel meer, maar het toerisme

is er kleinschalig en eenvou-

dig. Ik leg er aan bij het Di-

vers Café dat uitkijkt over het

strand. Er zijn op het Goden-

eiland best stranden te vinden

met een hoger bounty-gehalte,

maar hier kun je nog tussen

de kleurrijke vissersboten lig-

gen in plaats van op lounge-

bedden met verantwoorde

kleuren en Ibiza-muziek.

Aan deze ontdekking ging

nogal wat doorbijten vooraf.

Vooral in het drukke zuiden

waar plaatsen als Kuta, Le-

gian, Seminyak en Sanur een

soort Torremolinos van de tro-

pen spelen. De hotels en

stranden zijn er prachtig,

maar verder hebben Burger

King, KFC en ultimate plea-

sure-massages het authentieke

Bali verdrongen.

Op de meest oostelijke punt

is alles anders. Vanuit Amed

krult de weg zo’n 40 kilome-

ter langs de Straat van Lom-

bok. Waar het verkeer in

het zuiden complete anar-

chie is, regeert hier de abso-

lute rust. Ik kom op

het hele traject één

auto tegen. En een

handvol scooters.

Rijdend door tunnels

van dampend groen,

steek ik op tal van

plekken riviertjes over die

vanaf de vulkaan Gunung

Lempuyang naar beneden

kletteren. Vrouwen doen er

lachend de was, mannen

poetsen er hun brommer en

kinderen spelen onder water-

valletjes. Ze zwaaien en roe-

pen: ‘Hello mister’, ‘How are

you?’, ‘Where you go mister?’

Ondanks hun enthousiasme

voel ik mij in deze serene we-

reld bijna een indringer. Ik

vraag me ook af waarom de

nieuwe weg hier is aangelegd.

Vast niet om de dorpsbewo-

ners een plezier te doen.

Waarschijnlijk liggen er in bu-

reaulades van kapitaalkrach-

tige projectontwikkelaars

grootse plannen om deze hoek

toeristisch te ontwikkelen.

Jammer, want zelfs het mooi-

ste vijfsterrenresort oogt

armoedig bij de natuurlijke

schoonheid van nu.

PS: Benieuwd geworden?

Op mijn website staan foto’s.

Polonaise
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reageren?
hans.avontuur@ad.nl
avontuuropreis.nl



Voorbereidingstijd
Vanaf het uiterste zuiden in Argenti-
nië is Antarctica twee dagen varen.

opdeZuidpool

Huizenhoge golven, steenkoudewindvlagen en
vlijmscherpe ijsbergen. De zeereis naar Antarctica
is uitdagend,maar elke ontberingwaard.

Tekst en foto’s:Matthijs Meeuwsen
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Omdat ze op het land
geen natuurlijke
vijanden hebben,

waggelen de pinguïns
zonder vrees voorbij

D
e ene passagier staat met

tranen van geluk tegen de

reling gedrukt. De andere

schiet foto’s met het ritme

van een volleerd paparazzo.

En weer een derde is in de commotie

zonder jas het dek op gesneld en staat

nu glunderend zijn verkleumde vin-

gers warm te blazen. De bron van alle

opwinding: drie volwassen bultrug-

gen van een meter of 13. De walvissen

dollen 20 minuten lang pal voor de

Fram door de golven, terwijl elk

stukje huid dat boven water komt op

het voordek wordt ontvangen met

een collectieve zucht, luid gejuich en

zelfs euforische omhelzingen. Een

zwaaiende vin… Een volmaakte

staart… Een wulpse wrattenkop die

achteloos een knipoog uitdeelt met

een oog zo groot als een grapefruit…

De bultruggen duiken weer even pla-

gerig onder. Een peepshow in het

poolwater.

Wildste zeestraat
Een paar dagen eerder staan de 215

passagiers van de Fram nog vol ver-

wachting op de kade van het Argen-

tijnse Ushuaia; de meest zuidelijke

stad van de Zuid-Amerikaanse friet-

zak. Terwijl de koffers worden inge-

checkt, ontstaan voorzichtig de eerste

gesprekjes. Over het gebrek aan sou-

venirwinkeltjes op Antarctica (‘ik kid-

nap wel een pinguïn’). Over de on-

voorspelbaarheid van het weer

(‘vrienden van ons konden niet één

keer van boord af!’). Maar vooral:

over de golfslag van de huivering-

wekkende Drake Passage.

Maar liefst 400 zeemijlen lang

(lees: 740 km) verspert dit beruchte

water de weg naar het Antarctische

schiereiland. Goed voor twee volle

dagen varen door het Grote Niets

reizen

over de wildste zeestraat op aarde.

Met pleisters, pillendoosjes, drukpun-

tenarmbandjes en holle kiezen vol

gember wapenen de passagiers zich

tegen de zeeziekte in het verschiet. De

boeg van de Fram (een ijsbreker van

de Noorse rederij Hurtigruten) blinkt

nu nog in het zonnetje, maar het

schip zag meer braaksel dan de toilet-

juffrouw van de Efteling.

Eenmaal op volle zee toont de

Drake zich echter van zijn zachtzin-

nige kant. Goed, de hardloopband en

pingpongtafel op dek 7 vergen flink

wat aanpassingsvermogen, maar over

het algemeen blijft het bij gemoede-

lijk gedein. Alleen de Amerikaans-

Indische advocaat Puneet baalt in het

dekcafé zichtbaar van de coulante

weergoden. ,,Hoe moet ik dit nou aan

mijn vrienden vertellen?’’ moppert

hij. ,,Ik had een soort Perfect !
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Storm verwacht, maar dit is ge-

woon gekabbel.’’ De langslopende

chefkok toont op zijn mobieltje de

huizenhoge golven van een eer-

dere oversteek. ,,Kijk, dat lijkt er

tenminste op!’’ zegt Puneet.

De volgende ochtend belooft de

zee al meer avontuur. ,,Ik had

nogal moeite om op één been

mijn onderbroek aan te trekken,’’

klinkt het hoopvol bij het ontbijt-

buffet.

Superlatieven
Terwijl de ontzagwekkende leegte

twee dagen lang buiten de patrijs-

poorten voorbijglijdt, worden de

uurtjes onder meer gevuld met le-

zingen over de geschiedenis en

natuur van de Zuidpool. Een

spoedcursus biodiversiteit bij-

voorbeeld van scheepsbioloog Ru-

dolf Thomann. ,,Antarctica is een

continent van superlatieven,’’ do-

ceert hij een volgepakte zaal. ,,Het

is het hoogste, droogste, leegste,

winderigste en koudste wereld-

deel op aarde. De extreme condi-

ties in deze woestijn van 29 mil-

joen kubieke kilometer ijs zijn

niet bepaald geschikt voor leven.

Als we de pinguïns en zeehonden

– die vooral in het water leven –

niet meetellen, is het grootste

landdier een vleugelloos muggetje

van amper een centimeter. Je

vraagt je bijna af wat we als men-

sen in vredesnaam op zo’n plek te

zoeken hebben.’’

Het is de vraag die ook boven-

drijft na een duik in de boeken-

kast van de Fram. Ontdekkings-

Het kan verkeren
40miljoen jaar

geledenwaswat nu
de Zuidpool is, bedekt
met tropisch regen-

woud.

Kijk snel op www.kras.nl/LR21290

MEER INFORMATIE & BOEKINGEN

Boeken via internet:Ga naar www.kras.nl/LR21290. Kies uw reis, datum en prijs en klik op BOEK NU. Telefonisch boeken?
Bel 0900-9697 (15 cpm) o.v.v. reisnummer LR21290Deze reis is exclusief voor u te boeken t/m 30 juni 2013.

AANKOMSTDATA EN PRIJZEN

Hampshire Landgoedhotel – Holthurnsche Hof****

Aankomst van 18 juni t/m 30 oktober 2013.
Lezersprijs

3 dagen vanaf ! 99
Prijzen zijn per persoon o.b.v. 2 personen.

Inclusief: 3 dagen (2 nachten) verblijf o.b.v. een luxe
kamer in Hampshire Landgoedhotel Holthurnsche Hof
met uitgebreid ontbijtbuffet, een high tea op dag
2 (in het hotel) en toegang tot het Airbornmuseum
Hartenstein of het Bevrijdingsmuseum (aan u de keuze).

Exclusief: vervoer, niet genoemde maaltijden, reis-
en annuleringsverzekering, toeristenbelasting ca.
! 0,79 p.p.p.n. (verplicht, ter plaatse te betalen) en
reserveringskosten ! 19,50 per boeking (verplicht).

Ontdek de historie van Nijmegen!
3 dagen Gelderland inclusief verblijf, ontbijt, high tea en entree museum!

3 dagen

99p.p.

vanafLezersre is
Speciale aanbieding voor lezers van het AD!

Exclusief voor u te boeken

t/m 30 juni!

Inclusief high tea t.w.v. !2 1,50 p.p.!

Heeft u het historische Nijmegen al eens
bewonderd? Met dit arrangement kunt u de
oudste stad van Nederland écht leren ken-
nen! Een entreeticket voor het Airborn-
museum Hartenstein of het Bevrijdings-
museum én een heerlijke high tea zijn al bij
de prijs inbegrepen... Op naar Nijmegen!

Hampshire Landgoedhotel – Holthurnsche Hof****

Dit 4-sterrenhotel ligt aandeZevenheuvelenweg
in Berg en Dal, nabij wandelgebied Het Rijk van
Nijmegen. Het hotel beschikt o.a. over een res-
taurant, bar, terras, lift, fietsverhuur, draadloos
internet en parkeergelegenheid (beide gratis).
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Gasten rennen halverwege
hun kogelbiefstuk met
volle mond de dinerzaal
uit omdat er ineens weer
een tangrampuzzel aan
ijsbergen opdoemt

reizigers aten op Antarctica nau-

welijks een eeuw geleden nog hun

sledehonden om te overleven, of

beten uit pure waanzin hun eigen

vingertopjes af. En dan is er nog

die gekmakende eenzaamheid.

Een Argentijnse dokter zat in 1984

al een jaar op zijn basis in Para-

dise Harbour, toen zijn schip hem

kwam vertellen dat hij nog eens 12

maanden moest blijven uit gebrek

aan een plaatsvervanger. Oplos-

sing: meneer stak zijn hele hebben

en houden in de fik, waarna hij

wel moest worden meegenomen.

,,Maar de schoonheid van Ant-

arctica staat buiten kijf, hoor,’’

stelt Thomann gerust. ,,Het is het

laatste ongerepte continent op

aarde. En dat merk je werkelijk

aan alles.’’

Buiten tilt de mist het tipje van

haar sluier op om een rij witgepoe-

derde prachtpieken te tonen. Uit de

scheepsspeakers klinken de verlos-

sende woorden. ,,Ladies and gentle-

men…welcome to Antarctica.’’

Elastiekje
Kinbandpinguïns zijn eigenaar-

dige dieren. Alsof ze hun zwart-

witte smoking nog niet deftig ge-

noeg vonden, is er onder hun sna-

vel vanaf de geboorte ook het elas-

tiekje voor een chique strik in de

veren getekend. Wetenschappers

bijten zich al decennia stuk op de

functie van het zwarte lijntje,

maar de passagiers – die per rub-

berboot en met gedesinfecteerde

kleding worden afgezet op Half

Moon Island – staren vertederd

naar de guitige galavoorstelling.

,,Goh, ik had gedacht dat we

naar ze op zoek moesten,’’ fluistert

een oudere dame die haar eerste

stappen in de Antarctische

sneeuw zet. Integendeel. Hoewel

je als reiziger wordt verzocht om

op 5 meter afstand te blijven, is

dat in kolonies van tienduizenden

pinguïns simpelweg onmogelijk.

Door de afwezigheid van natuur-

lijke vijanden aan land, waggelen

ze zonder vrees langs je sneeuw-

laarzen of komen ze even pols-

hoogte nemen als je in hun derrie

bent gaan liggen voor dat ene per-

fecte shot. Van ritsen is in het

poolverkeer ondertussen geen

sprake. ,,Een pinguïn heeft altijd

voorrang,’’ benadrukt expeditie-

leider Karin Strand. Halverwege

het eiland ontstaat dan ook een

file van blauwe scheepsjassen,

omdat een gletsjer minutenlang

wordt versperd door een pinguïn-

polonaise.

Terwijl de feestbeestjes stunte-

lend voorbij glibberen, is het nau-

welijks voor te stellen dat de voor-

ouders van deze pinguïns ooit

bontgekleurd en 2 meter groot

waren. Antarctica was nog bedekt

met tropisch regenwoud. Totdat

ook het schiereiland 40 miljoen

jaar geleden van Zuid-Amerika

losscheurde en het continent haar

ijskoude facelift kreeg.

,,De bergen hier zijn dan ook

feitelijk uitlopers van de Andes,’’

legt bioloog Thomann uit. ,,Maar

kijk, daar komen wat dwergvinvis-

sen en krabbenrobben omhoog.’’

De reizigers die nog aan boord

van de Fram op hun lift wachten

hebben het er maar druk mee. In

volmaakte symbiose stuiteren ze

tussen stuur- en bakboord, om

geen glimp te missen van de bees-

tenboel die aan weerszijden van

het schip opduikt. Een onmoge-

lijke missie.

Niemandsland
Azende albatrossen. Kreunende

krabbenrobben. Zonnebadende

zeeluipaarden. De volgende dagen

ontvouwt Antarctica zich als een

verjaardagscadeau dat bij elke

scheur van het papier weer net

een stukje mooier wordt. Ook na

een week aan boord rennen gas-

ten halverwege hun kogelbiefstuk

nog met volle mond de dinerzaal

uit omdat er ineens weer een tan-

grampuzzel aan ijsbergen op-

doemt. Ware schoonheid went

maar nauwelijks.

Zelfs op papier toont het conti-

nent zich een niemandsland.

Sinds het Antarctisch Verdrag uit

1959 is het officieel stateloos ter-

rein. Alleen wetenschap en toe-

risme worden onder strikte voor-

waarden toegestaan. In 2012

Extreem
Antarctica is een

woestijn van 29miljoen
kubieke kilometer ijs.

Tweeling
Ezelspinguïns.

Feestbeest
Kinbandpinguïn.

Zonaanbidder
Zeeluipaard. !
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uit & thuis

De reis
AD Reiswereld reisde naar de
punt van het Antarctisch
schiereilandmet de be-
roemde Noorse Hurtigruten.
We volgden de ‘klassieke ex-
peditie’ van 10 vaardagen. De
precieze route en landings-
plaatsen zijn volledig afhan-
kelijk van het weer en het ijs.
Vanaf!5269, inclusief retour-
vluchten van Amsterdam

(via Buenos Aires) naar Us-
huaia.
bbi-travel.nl, hurtigruten.com

Het schip
Hetms Fram biedt ruimte aan
maximaal 318 passagiers in
136 comfortabele hutten.
Daarnaast beschikt de ijsbre-
ker onder andere over een
restaurant, panoramasalon
en een kleine fitnessruimte.

Beste reistijd
In de Antarctische winter
werd ooit een temperatuur
van -89,2°C gemeten. Reizen
naar het continent is dus al-
leenmogelijk in de zomer, van
november t/mmaart.
In het relatief milde klimaat
van het Antarctisch schier-
eiland schommelt het kwik
dan tussen de -5°C en 5°C.
Hoewel de gevoelstempera-

tuur vanwege gure wind-
stoten lager kan liggen, kom
jemet waterafstotende win-
tersportkleding en thermo-
ondergoed een heel eind.

Niet vergeten
Fototoestel (met zoomlens en
extra batterij), verrekijker, wa-
terdichte rugzak, zonne-
brandcrème en pillen tegen
zeeziekte.

bezochten 26.500 reizigers Antarc-

tica (ter vergelijking: Times

Square trok 39 miljoen bezoekers).

Argentinië probeerde eind jaren

’70 het territorium nog wel op te

eisen. Hoe? Gewoon zwangere

vrouwen naar het continent toe

vliegen om de eerste Antarctische

baby op de wereld te zetten.

,,Groep nummer drie mag naar

beneden komen voor de landing,’’

klinkt het uit de speakers. Om de

kwetsbare poolnatuur niet onno-

dig te belasten, worden de reizi-

gers groep voor groep aan wal af-

gezet. Per dag zijn er gemiddeld

twee ‘landingen’ van zo’n ander-

half tot vier uur per groep. Om

naar hartenlust tussen de pinguïn-

kolonies te sjokken. Om lange

wandelingen te maken door het

uitgestrekte landschap. Om op je

bips van een sneeuwberg te roets-

jen. Of om het droomdecor ge-

woon eens goed te laten bezinken.

,,Ik zou nergens anders ter we-

reld willen zijn,’’ verzucht een

Amerikaanse dame met vochtige

ogen. ,,Ik heb echt het gevoel dat

ik hier een ander mens ben ge-

worden,’’ reageert haar vriendin.

Opperhoofd Strand kijkt het

tweetal van een afstand gerouti-

neerd na. ,,Je moet niet onder-

schatten hoe geëmotioneerd men-

sen in deze omgeving kunnen

raken,’’ vertelt ze. ,,Voor sommigen

is Antarctica bijna een religieuze

ervaring.’’ Glimlachend: ,,Trou-

wens, je doet straks wel mee aan

De Plons toch?’’

Bikini’s
De Plons is de gevreesde lakmoes-

proef van iedere Zuidpoolganger.

Bijna vijftig passagiers durven

het aan om zich op de laatste dag

in Antarctica in bikini’s en zwem-

broeken te wurmen en onder

dokterstoezicht kopje onder te

duiken.

Een stel ezelspinguïns schudt

bedachtzaam de koppies als de

winterjassen, fleecevesten, Noorse

truien en thermoshirts resoluut in

de sneeuw worden gegooid; en de

ene na de andere waaghals gillend

de zee in rent. Eén seconde…

Twee seconden… Dr… Nog voor je

‘onderkoelingsverschijnselen’ hebt

kunnen roepen, zijn ze klapper-

tandend, rood aangelopen en

schreeuwend om handdoeken al-

weer uit de branding gesprint.

Ook advocaat Puneet duikt grijn-

zend op uit het Antarctische

water. ,,Mooi reisje, niet?’’ lacht

hij. Morgen wacht weer de Drake

Passage. ,,Nu alleen nog een paar

wilde golven graag!’’ !

Droomdecor
De bergen op Antarctica zijn
feitelijk uitlopers van het Zuid-
Amerikaanse Andesgebergte.
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