
Avontuur
op reis

Afdankertjesofniet?
Lastminutes zijn lang niet altijd extra voordelig,
zegt Hans Avontuur.

E
en nieuwkomer in de

familie maakte tijdens

het feestje een cruciale

fout. Hij vertelde trots

dat hij zijn zomervakantie

naar Turkije had geboekt. Ie-

dereen wist wat dat bete-

kende: oom John. Langzaam

viel het geroezemoes stil en

alle hoofden draaiden zijn

richting op. Demonstratief

sloot hij eventjes de ogen,

haalde diep adem en ver-

zuchtte: ,,De zomervakantie

geboekt? Nu al?’’

Met een paar afgemeten zin-

nen gaf oom John de nieuw-

komer een draai om de oren

en het gevoel dat hij een on-

vergeeflijke blunder had ge-

maakt. Dom, dommer, domst.

,,Weet je dan niet dat je zo

lang mogelijk moet wachten,’’

vervolgde hij. ,,De lastminu-

tes, díe moet je hebben. Ik

heb nog nooit iets anders ge-

boekt. Vorige zomer nog: voor

295 euro veertien dagen naar

Obzor, alles inbegrepen.’’

,,Waarheen, oom John?’’

,,Obzor. Dat ken je toch wel?

Aan de Zwarte Zee, in Bulga-

rije. Het is er prachtig. En het

hotel en het eten waren in

één woord ge-wel-dig!’’

,,Maar wij gaan toch liever

naar een van onze favoriete

resorts in Turkije. En dan

moet je er tijdens de zomer-

vakantie vroeg bij zijn, hoor.’’

,,Fout. Dat is nou precies wat

die reiswereld wil. Dat we ze-

nuwachtig worden en tegen

zo’n belachelijk hoog tarief

een reisje boeken. Ik doe daar

niet aan mee.’’

Als het aan oom John lag,
zou het betoog uren kunnen

doorgaan. Maar inmiddels

hebben we de handigheid om

het gesprek bijtijds op een

ander onderwerp te brengen.

Oom John gelooft heilig in

zijn lastminutes en hij is niet

de enige. Een toenemend aan-

tal vakantiegangers hoopt in

deze lastige tijd op een leuke

vakantie tegen een zachte

prijs. En die aanbiedingen

zullen er zeker komen. Niet

omdat er per se zoveel reizen

overblijven die in de uitver-

koop moeten, maar omdat de

reisorganisaties weten dat de

vraag naar lastminutes groeit

en deze al op voorhand heb-

ben ingekocht. Dat zijn arran-

gementen waarvan al in ja-

nuari vaststond dat ze in juli

als ‘unieke buitenkansjes’ in

de aanbieding zullen gaan.

Vaak niet eens goedkoper.

Bedrog? Ach, een heel klein

beetje misschien. Maar zolang

het de reiziger een leuke va-

kantie oplevert, is er niks aan

de hand. Bovendien heb je bij

zo’n lastminute het idee dat je

iedereen te slim af bent ge-

weest en nu tegen het scherp-

ste tarief in pakweg Obroz zit.

Dat alleen draagt al bij aan de

vakantiepret. Vraag maar aan

oom John. !

reageren?
hans.avontuur@ad.nl

Turkoois
De So!awordt nergens in goede
banen geleid; hij volgt helemaal
zijn natuurlijke flow.
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Tussen de schitterendewouden van
Slovenië zijn de rivieren hetware
goud: de losgeslagen Soa en zijn
rustiger broertje, de Kolpa.
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I
s het een goed teken als de

raftgids midden in een

stroomversnelling ineens

de stop uit de boot trekt

en in volle vaart op een

rots afstuurt? De acht in-

zittenden van de sissende

boot voelen in elk geval nattig-

heid en steken hun peddels

een heel stuk minder daad-

krachtig in het wilde water.

,,Vooruit! Voooooruit!’’ spoort

instructeur Roli nog aan,

maar de rest van de raft zet

zich al schrap voor de onver-

mijdelijke aanvaring. Met een

klap beukt de boot in op het

gesteente en tuimelen de ped-

delaars over elkaar heen op de

rubberen bodem. Behalve de

grote roerganger natuurlijk.

Nonchalant: ,,Ja jongens, je

moet af en toe wel even de

kreukelzone testen.’’

Roland ‘Roli’ Bruil (41) is

zo’n man waar het van wemelt

in Slovenië. De stoppels dik op

de wangen, het eelt op de han-

den en het avontuur non-stop

smeulend in de ogen. Zijn

liefde voor de buitenlucht

bracht hem naar Spanje, Cali-

fornië en Colorado, maar pas

bij zijn aankomst in het Slo-

veense daldorpje Bovec vond

de geboren Groninger 9 jaar

het ultieme. Van over heel de

wereld komen inmiddels ook

andere outdoorjunkies naar

zijn nieuwe thuisland om hun

verslavingen bot te vieren in

de wonderschone Sloveense

natuur. Raften, kayakken, ca- !

reizen

nyoning, mountainbiken, pa-

ragliden, hiken, abseilen,

snowboarden, bergbeklim-

men…

Als er één plek is in Slovenië

waar al die waaghalzen sa-

menklitten, dan zijn het wel

de Julische Alpen rond Bovec:

het natuurlijke rafelrandje van

de Balkan in de meest noord-

westelijke uithoek van het

land. Maar liefst 58 procent

van de Sloveense plattegrond

bestaat volledig uit bos en ook

hier, in het Triglav Nationaal

Park (Wikipedia: ‘ongeveer

even groot als de twintig Ne-

derlandse nationale parken

samen’), ligt het groen als een

gekreukeld biljartlaken zo ver

als je kunt kijken over de ber-

gen. Maar hoe glad al die na-

tuurpracht ook is, die duizen-

den happy little trees kunnen
onmogelijk opboksen tegen de

schoonheid van die ene rivier

die zich al eeuwenlang een

weg vreet door het kalksteen,

de Soa.
,,Op geen andere plek in Eu-

ropa heb je een rivier die nog

zo ongestoord zijn gang kan

gaan,’’ jubelt Bruil. ,,De Soa
wordt nergens ingedamd of in

goede banen geleid; hij volgt

helemaal zijn natuurlijke flow.

En dat is precies wat je wilt

hebben voor wat avontuur op

het water.’’

Spierballen
Vanaf de bron op 1050 meter

hoogte dondert ’s zomers elke

seconde 2 miljoen liter water

naar beneden. En hoewel de

Soa dus wel degelijk zijn

spierballen toont (voor de ken-

ners: stroomversnellingen van

niveau II t/m IV), is het vooral

de smaragdgroene kleur van

het water die opvalt. De mine-

ralen uit het geërodeerde

kalksteen breken het licht dat

op het water valt namelijk
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zo dat de Soa nog het meest weg-

heeft van een kolkende massa

aangelengde Dreft. Bovendien is

de Soa volgens de trotse Slove-
nen (lees: lokale VVV-dametjes) ’s

werelds enige rivier die van bron

tot monding deze unieke kleur be-

houdt. Het groen is hoe dan ook

een zegen voor de vakantiekiekjes.

Zo kleurrijk en helder als het

water is, zo koud – zelfs ’s zomers

zelden boven de 14 graden – blijkt

de rivier ook, als de eerste pedde-

laar in een stroomversnelling

overboord valt. Omdat alle deel-

nemers van tevoren door Bruil

professioneel zijn gebrieft hoe te

handelen bij gevaren, wordt de

pechvogel onmiddellijk weer –

klappertandend – aan boord ge-

trokken. ,,Per rafttocht valt zeker

wel één persoon in het water,’’

had de Groningse gids al gewaar-

schuwd. Om daar argeloos aan

toe te voegen: ,,Maar dat hoeft

helemaal niet fataal te zijn, hoor.’’

Je kunt dus
zomaar door
een Kroaat
uitgenodigd
worden om
even aan wal
te krabbelen
om een glas
te hef!en

De schoonheid van de rivier is de

voornaamste reden dat de Euro-

pese Unie in 2008 de hele Soa-
vallei heeft uitgeroepen tot Euro-

pean Destination of Excellence

(EDEN) – een stempel voor onbe-

kende, duurzame reisbestemmin-

gen – maar ook voor een duik in

het verleden heeft de regio genoeg

te bieden. In de Eerste Wereldoor-

log werden in de vallei twaalf

bloedige veldslagen uitgevochten

tussen Italië en Oostenrijk-Honga-

rije waarbij het bloed van meer

dan driehonderdduizend gesneu-

velde soldaten het smaragdgroene

water maandenlang rood kleurde.

Oorlogsmuseum
De beste plek voor een kennisma-

king met dit verleden, en een fijn

middagje weg van de razende ri-

vier, is het oorlogsmuseum van

Kobarid (in 1993 uitgeroepen tot

beste museum van Europa) waar

de aangrijpende brieven van sol-

daten herinneren aan de meedo-

genloze sneeuwstormen, kna-

gende marters, rottende strijd-

makkers en andere ontberingen in

de loopgraven. ‘Het is onvoorstel-

baar dat ik überhaupt kan slapen’,

schrijft een soldaat naar het thuis-

front. ‘Een mens went blijkbaar

overal aan.’

Een tweede tussenstop voor

de geschiedenisfans is het Klu!e-

fort bij Bovec, waar opaatjes in

authentieke Eerste-Wereldoorlog-

outfits gasten aan de hand nemen,

mee terug in de tijd. De mannetjes

staan potentiële bezoekers al bui-

ten aan de weg op te wachten om

te voorkomen dat deze het be-

scheiden kasteeltje voorbij rijden,

maar niet iedereen herkent direct

hun historische kaplaarzen, over-

jassen en hoofddeksels. ,,O hemel,

daar is de politie,’’ schrikt een Bel-

gische toerist. ,,Snel, mensen, alle-

maal uw gordel om!’’

Als de historische kennis is bij-

gespijkerd, gaat de reis via Grm,

Vtr en nog een handvol dorpjes

Op grote hoogte Zowel
So!a als Kolpa door de
EU is uitgeroepen tot
European Destination of
Excellence.

Topper
De Triglav,
gelegen in het
gelijknamige na-
tionale park, is
met 2864meter
de hoogste berg
van Slovenië.

Kijk snel op www.kras.nl/LR52558

MEER INFORMATIE & BOEKINGEN
Boeken via internet: Ga naar www.kras.nl/LR52558 Kies uw reis, datum en prijs en klik op BOEK NU.
Telefonisch boeken? Bel 0900-9697 (15 cpm) o.v.v. reisnummer LR52558
Deze reis is exclusief voor u te boeken t/m 9 juni 2013.

AANKOMSTDATA EN PRIJZEN

Hilton Royal Parc Soestduinen

Aankomst op vrijwel elke vrijdag en zaterdag
van 31 mei t/m 28 september 2013.

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

Inclusief: 3 dagen (2 nachten) verblijf in Hilton
Parc Royal Soestduinen met ontbijtbuffet, 1 x een
entreeticket per persoon voor Paleis Soestdijk,
Koninklijke tuinen en gratis parkeergelegenheid.

Exclusief: vervoer, niet genoemde maaltijden, reis- en
annuleringsverzekering en reserveringskosten ! 19,50
per boeking (verplicht).

Een Koninklijk arrangement!
3 dagen Utrecht inclusief verblijf in een 4-sterren hotel, ontbijt en 1 x entreeticket Paleis Soestdijk

3 dagen

99p.p.

vanafLezersre is
Speciale aanbieding voor lezers van het AD!

Gratis parkeren bij het hotel!

Exclusief voor u te

boeken t/m 9 juni 2013
Een luxe Hilton hotel, de groene Utrechtse
Heuvelrug én het Koninklijk Paleis… wat een
arrangement! U ontvangt naast uw verblijf met
ontbijt namelijk eenentreekaart voorhetprach-
tige Paleis Soestijk en de Koninklijke tuinen!
U maakt kennis met de stijlkamers, privé-ver-
trekken van de laatste bewoners en de tuinen…
Boek snel, want 9 juni is de uiterste boekdatum!

Hilton Royal Parc Soestduinen****

Dit luxe 4-sterren hotel ligt in een park midden
op de Utrechtse Heuvelrug, omgeven door bos-
sen en op slechts een kwartier rijden vanaf Paleis
Soestdijk. Het hotel beschikt over o.a. een lift,
bar/lounge, à la carte restaurant, fitness, sauna,
stoombad en binnenzwembad (allen gratis).

Paleis Soestdijk
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uit & thuis

De reis
De afstand van Utrecht
naar de Sloveense hoofd-
stad Ljubljana is circa 1200
kilometer. Met de auto gaat
de route over München,
Salzburg en Villach. Met de
trein kan het in 14 uur, met
twee keer overstappen.
Adria Airways vliegt vanaf
Schiphol dagelijks in nog
geen 2 uur naar Ljubljana.
Retour vanaf!260. adria.si

Lokaal vervoer
Hoewel er een redelijk
trein- en busnetwerk ligt,
is Slovenië het best te be-
reizen per (huur)auto. Wie
op de smalle bergwegen
liever niet zelf achter het
stuur klimt, neemt contact
opmet de aimabele chauf-
feur en alwetende Neder-
lands-Sloveense gids Josip
Brezavscek, van bturs.si.

Beste reistijd
Juni t/m september. De
maanden juli en augustus
zijn het aangenaamst als
het gaat om temperatuur
(hoog!) en regenval (wei-
nig!), maar ook het drukst.

Raften & slapen
Het dorp Bovec geldt als
de outdoorhoofdstad van
Slovenië en is de ideale uit-
valsbasis voor een stevig
potje raften of kajakken op
de So"a. Boeken kan onder
meer via aktivniplanet.si
van Roland Bruil.
Voor een tocht op de Kolpa
zijn in Stari trg ob Kolpi
(gemeente Crnomelj) mini-
rafts en kajaks te huur via
kolparaft.com. Dit familie-
bedrijf runt ook een smake-
lijk restaurant en verhuurt
eenvoudige kamers en sta-
plaatsen op hun camping.

Meer informatie
slovenia.infobiedt een over-
zicht van accommodatie,
wandel- en fietsroutes, etc.

met chronische klinkerarmoede

door naar het zuiden om het adre-

nalinepeil weer wat op te pompen

op de Kolpa. De rivier – twee jaar

geleden eveneens gebombardeerd

tot EDEN-bestemming – vormt

voor een deel de grens met Kroa-

tië en je kunt op het water dus

zomaar door de buren worden

uitgenodigd om even aan wal te

krabbelen en een glaasje (of twee,

drie, vier…) mee te proosten.

,,Drrrink,’’ stamelt een Kroaat

met een rood aangelopen Cyrano-

neus terwijl hij de gasten zijn zelf-

gestookte duivelsrakija voorzet.

,,Aaaargh!,’’ slikt het bezoek als het

brouwsel – iets wat het midden

lijkt te houden tussen thermome-

terkwik en vliegtuigkerosine –

zich een weg bijt door hun slok-

darmen. ,,Driehonderd harige

beren,’’ vloekt zelfs de Sloveense

overbuurman, toch wel gewend

aan wat hogere alcoholpercenta-

ges. Kanttekening: de gemoede-

lijke Slovenen hebben nauwelijks

scheldwoorden tot hun beschik-

king en moeten zich voor sterkere

krachttermen wenden tot de

woordenschat van hun Italiaanse

buren.

Terug op het water toont ook

deze rivier zich een vaar- en kajak-

bestemming van wereldniveau. De

Kolpa is het rustige broertje van

de losgeslagen Soa in het noor-

den. Kalmer kabbelend, helderder

en vooral: veel warmer. ,,In de

zomer bereikt het water door-

gaans een temperatuur van tegen

de 30 graden,’’ meldt een langs-

dobberende kanoster. Bijkomend

voordeel: hier dus geen gewurm

met warmtevasthoudende wet-

suits, maar gewoon een zwemvest,

wat biertjes voor onderweg, een

duwtje in de rug en hup: het

water op.

Stroomversnellingen zijn er wel

degelijk, maar door het rustige ka-

rakter van de prachtige Kolpa zijn

ze ook voor beginnende waterrat-

ten prima te verteren. Dat er altijd

een uitzondering op de regel is,

bewijst de Luxemburgse reiziger

Laurent Louis (26) als zijn kajak

bij de eerste de beste stroomver-

snelling onmiddellijk water

maakt. ,,Laat die kajak maar zit-

ten!’’ roept hij, terwijl hij zich

spartelend als een verzopen kat

uit zijn zinkende schip probeert te

wringen. En dan, goed ingebur-

gerd als een ware Sloveen: ,,Mijn

La!ko (een lokaal pilsenermerk,

red.) drijft weg! Help me nou, jon-

gens, red mijn biertje!’’ !

Keihard Iedere avonturier
kan in Slovenië aan de bak.

Bouwval De Kolpa is een
stuk kalmer dan de So!a.

Vooruit!Roli Bruil (blauwe
helm)moedigt aan.


