Wildwater varen in Nepal
“als ge geen vrouwke of kinders hebt, dan moet ge gáán!”
In de ochtend hangt de nevel nog over de bergen. Het is net licht maar de zon laat zich nauwelijks
zien. De morgen is nog fris, nog even wachten dan wordt het wel helder en zonnig weer. Gelukkig
staat het theewater al op de ontbijttafel. Zo start elke ochtend tijdens deze reis. Na een heerlijke
nacht onder de sterrenhemel of onder de tarp, langzaam wakker worden en de eerste spullen
inpakken. Na het ontbijt de rest van het kamp af breken en alle spullen zorgvuldig vastsjorren op de
twee catarafts die mee varen. Toch is deze ochtend anders dan de andere. Het is de laatste vaardag
en het is de dag waar we allemaal naar toe geleefd hebben deze twee weken. Varen op de Tamur
rivier!
Varen op de Tamur is een combinatie van alle verschillende typen water die we deze week gezien
hebben. Eenvoudige passages, ingewikkelde passages, diepe en brede stukken, grote stenen,
stukken met weinig water druk en stukken waar zelfs de brandweer van onder de indruk zou zijn. Bij
de Tamur komen alle typen allemaal op één
dag, op een lengte van 32 km en verdeeld
over 25 passages bij elkaar. Iedereen is erg
nieuwsgierig en van de spanning is het
opvallend stil op deze ochtend. De boten
worden nog snel gecheckt, de laatste repen
in het zwemvest en dan is het wachten op
het sein dat we gaan. De mensen die
vandaag in het raft varen zijn al druk aan
het oefenen met peddelen, in de boot
springen, links – rechts, vooruit peddelen.
Het mooie aan deze trip van Europagaai is
dat er een raft mee gaat waar je ook op mee kunt varen als de rivier te pittig is. Je hoeft dus niet alle
moeilijk passages te varen maar het kan wel.
Verschillende momenten schieten door mijn hoofd als ik in mijn kajak zit te wachten. Dag twee, de
tocht op de Balephi maakte indruk. Al die stenen. Dit voorjaar ben ik namelijk voor het eerst WW
gaan varen in de Spaanse Pyreneeën, na 28 jaar zeekajakken toch een overstap voor iets nieuws.
Boven water is het al een kunst om stenen op
tijd te zien liggen. Onder water geeft het een
vreemd gevoel als ik er drie tegen mijn hoofd
krijg en de stenen daar zachte tikken geven.
Aan het eind van de dag lig ik zelfs dwars en
schuin op een steen en het water kolkt met
veel geweld over me heen. Langzaam schuift
de boot er weer af als ik wat achterover leun.
In de dagen daarna hebben we veel passages
gevaren en ook grote afstanden op vlak water
afgelegd op de Sunkoshi. Langs de rivierbanken
en op de vele staalkabelbruggen staan

regelmatig mensen met grote verbazing te kijken. Blijkbaar komen er niet vaak groepen kajakkers
langs. Ze zwaaien vrolijk. Kinderen roepen “bye bye” en volwassen wenken in de hoop dat we
aanlanden en ze een paar centen aan ons kunnen verdienen. Mensen leven in armoede hier en de
aardbeving heeft veel impact gehad. Veel toeristen komen niet meer omdat ze de situatie in het land
niet vertrouwen terwijl het getroffen gebied klein is. Tijdens onze reis hebben we weinig schade
gezien. De Nepalezen hebben grote behoefte aan het toerisme. Tot overmaat van ramp houdt India
het land nu in zijn greep. Door politieke spanningen tussen Nepal en India worden brandstof- en
medicijn transporten vanuit India tegengehouden bij de grens. Een ramp voor het land want de
buitenlandse giften voor de aardbeving kunnen niet worden besteed omdat de kranen en het
materieel geen brandstof hebben. De bouw en het herstel ligt stil. De brandstof die er is wordt
verdeeld door het leger. Hoogste prioriteit hebben hulpdiensten en de toerisme bedrijven en het
laagste de particulier, die kan brandstof kopen op de zwarte markt voor € 5,-- per liter (een fles water
kost € 0,02). Het was opvallend dat er in Kathmandu bussen en vrachtauto’s rijden met gaten in de
voorruit of zelfs helemaal geen voorruit meer. In het zuidoosten van Nepal zijn mensen die de actie
van India ondersteunen en die met stenen naar voertuigen gooien (en naar het schijnt daar zelfs voor
betaald worden). Hmm, het zuidoosten is precies ons
eind punt. Hoe dat zal gaan..
“Djam, Djam, Djaaaam”, we gaan! Het startsein is
gegeven door Ram, onze gids. De eerste passages zijn
goed te doen en dat is ook wel fijn. Even ontspannen
zodat het hierna makkelijker gaat. De Tamur is wel even
andere koek. Veel sneller, grote stenen met gaten en
walsen erachter. Daarachter liggen dan weer
golftreintjes of randen van golven. De passages liggen
ook dichter op elkaar en dat maakt het leuk, inspannend
en vraagt hoge concentratie op de vaarlijn. Dat heb ik
deze week zeker geleerd, de vaarlijn kiezen. In de rivier
beweegt het water namelijk en staan de golven stil, in
mijn zeekajak ben juist gewend aan bewegende golven
in water dat stilstaat.
De eerste pittige passages komen er aan en we varen in
een lint met ieder een vaste plek. Het ruisende geluid
kom dichterbij en voor me zie ik één voor één een bootje
verdwijnen achter de rand. Dan ik, golven links en rechts, de snelheid neemt toe en al traverserend
om stenen heen probeer ik de lijn te houden. Dan verschijnt er een gigantische steen. De zon doet
het water op de steen glinsteren, hij is mooi rond en het water stroom er mooi rondom af. Voor me
kiezen de meesten de linkse lijn. Ik lig te veel naar rechts en besluit naar rechts te varen. Zoef, het
water spat over me heen en achter de steen pak ik net de goede rand. Het water is indrukwekkend
met een dikke wals er achter. Dan volgt snel de volgende passage waarbij een hele dikke boom in de
rivier staat. Ram geeft aan dat we rechts gaan via een goot. Ook dat lukt. Een van de catarafts gaat
wel links en dat gaat net goed met de boomstronk.
In de pauze kletsen we druk over de avonturen van vanochtend. “Zag je die boom!!” en “Die passage
onder de brug, wow wat een steen”. De ondersteuningsploeg van Ram maakt ondertussen de lunch

klaar op de tafel. Vandaag rijst met groente, een naanbroodje, limonade en meer lekker dingen. Het
smaakt goed na zo’n spannende ochtend.
En dan de middag. Enigszins overmoedig start ik het volgende traject en na twee passages lig ik om.
Na drie pogingen lukt het rollen niet en ik stap uit, “swimparty!!”. Dat had ik even niet verwacht. En
twee passages later lig ik weer om. Mijn peddel blijft deze keer hangen in de stenen en het lukt niet
goed om ‘m in positie te leggen. Na twee pogingen zit er maar één ding op. Ik schuif gewoon de
peddel door mijn handen naar boven en rol op met een verlengde peddel of, hoor ik ineens om me
heen: “Héé, de BOEREN Rol!!”, en Ram heel hard “I saw that !!”. Kan me niks schelen, het lukt en ik
zit nog in mijn boot.
Als kind leerden we dat op de club, altijd zo
lang mogelijk in je boot blijven zitten, rustig
blijven onder water. Aan de kleur van het
water kan ik zien waar ik ben, donkergroen
is diep in het water, lichtgroen is dicht bij de
oppervlakte en dus een poging waard. Dat
was zeker handig op de dag dat we met een
aantal door de Harkapur gingen, een WW 4+
passage. De woorden van Ivo (B) klinken nog
na: “als ge geen vrouwke of kinders hebt,
dan moet ge gáán!” Ik schoot langs de
vaarlijn en kwam in twee dikke walsen
terecht, flipte, sloeg om, rolde in beide walsen weer op en spoelde er toch weer op de kop uit. Onder
water een hoop geweld. Toch rustig blijven en kijken naar de kleuren, donker groen, mijn lijf strekken
om de onderstroom te pakken en toen werd het weer licht, tijd om te rollen. Gelukkig zijn er mooie
foto’s van gemaakt. Zeker omdat daar op te zien is hoe de anderen via de goede lijn langs mij heen
varen en het publiek dat toekijkt op de capriolen..
De rest van de middag op de Tamur gaat het prachtig. Op de oevers wordt de natuur steeds mooier.
Veel groen, bomen en allemaal planten die je thuis herkent als kamerplant. De oevers zijn soms
breed als het gesteente zachter is. Bij de stukken waar meer graniet ligt is de rivier smaller en
worden de stenen ronder en groter en stroomt het water sneller. We zijn al snel op het eindpunt
waar het kampvuur alweer brandt. Om 18.00u is het al donker en dan is een kampvuur fijn. Morgen
pakken we alles in en eindigt de reis in een plaatsje vlak bij Chatra. De afgelopen twee weken was het
landschap afwisselen met rivierbanken van stenen en zand. Op de zandbanken is het goed
overnachten. Het kamperen is best luxe ten opzicht van het zeekajakken waarbij alle spullen in de
eigen boot meegaan. Deze reis een raft met vaten kookspullen, een koelbox met koud bier, tafel en
kookpannen met popcorn. Wel heel fijn!
De bus naar Kathmandu staat klaar en alle spullen zijn opgeladen en ingepakt. Nog een paar minuten
en dan vertrekken we voor een rit van 15 uur naar Kathmandu. Nog snel de laatste happen Daal-bath
naar binnen werken in een lokale eetgelegenheid en daarna de handen wassen. Je mag hier met je
handen eten namelijk en da’s best lekker. Daal-bath is het nationale gerecht van Nepal. Rijst met
linzensoep en een prutje van curry, spinazie en boontjes met aardappel en kip. De Nepalezen eten dit
‘s morgens en ’s avonds en het smaakt goed.

De bus rijdt eerst naar een wachtplaats
waar we vannacht pas om 23.00 u
vertrekken in een konvooi van
vijfhonderd voertuigen. Door de
spanningen met India is het niet veilig
om zelfstandig door het zuidoosten te
rijden. De bus waar we inzitten ziet er
uit als een van de mobiele eenheid.
Voor de voorruit zit een scherm van
gaas tegen stenen. Het zijruit waar ik
naast zit is al geraakt en bestaat nu uit
krantenpapier en doorzichtig tape. Daar
zit ik de komende 15 uur naast, in de
hoop dat ik door het gehobbel van de slechte wegen niet, door de krant heen, gelanceerd wordt naar
buiten toe. De krant is in het Nepalees, ik kan niet goed lezen wat de berichten zijn, jammer. Het is
wat het is, de kans dat een steen twee keer door het zelfde ruitje gaat is vast heel klein houdt ik
mezelf maar voor. De bus heeft de
gang erin en tegenliggers passeren
tot twee keer toe rakelings langs
mijn krant. Gelukkig kan ik redelijk
slapen en gebeurt er ’s nachts
niets of ik heb het niet gezien. Ook
dat is een geruststelling. De
chauffeur is beter gewend om hier
te rijden dan ik.
Bij aankomst in Kathmandu
hebben we even tijd om uit te
rusten. De groep vertrekt morgen
weer naar Nederland. Ik reis zelf
nog een week rond en vertrek
morgen naar Phokara voor een
mooie trekking rond het Annapurna gebergte samen met een gids. ’s Avonds sluiten we de trip af in
de Tom & Jerry’s bar, hier eindigen veel klim- en kajakexpedities en de resultaten hangen aan de
muur. Ook wij hangen een Europagaai t-shirt met onze namen aan de muur van de bar, tussen vele
andere shirts. Het was een prachtige en goed georganiseerde reis met mooie ontmoetingen.
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