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Fietsen naar het hoogst haalbare
TEkST En bEElD anDré raMaUlT

‘Fietsen naar 5602 meter hoog in Indisch Ladakh.’ Deze uitdagende slogan van een Gents 
fietsreisbureau bracht André naar de hoogste voor gemotoriseerd verkeer begaanbare 
bergpas ter wereld. ‘De top lijkt wel een bedevaartsoord, bezaaid met gebedsvlaggetjes.’
vanuit new Delhi vliegen we naar leh, de 
hoofdstad van ladakh op 3500 meter hoogte. 
Een beetje duizelig stappen we, zeven vlamin-
gen, uit het vliegtuig: vier mountainbikende 
dertigers met klimallures, Etienne en ik – 
twee recreatief fietsende vijftigers – en Julien, 
een zestiger. angchuck, onze lokale gids, heet 
ons welkom. Hij begeleidt ons op de fiets ter-
wijl kok Hakim de lichte vrachtwagen met 
kookspullen, bagage en tenten bestuurt. onze 
meegebrachte fietsen krijgen een laatste con-
trole. 
Wennen aan de hoogteligging is er niet bij, we 
fietsen meteen naar het beroemde boeddhis-
tische klooster lamayuru. De klim uit de vallei 
van de indus naar lamayuru is adembene-
mend, maar enorm zwaar. in tweeëntwintig 
haarspeldbochten overwinnen we een hoogte-
verschil van vijfhonderd meter. De bochten lij-
ken wel bovenop elkaar gestapeld. We happen 
naar adem, maar angchuck, een man met 
Tibetaanse roots, houdt het tempo strak. na 
het kloosterbezoek voelt Etienne zich gerad-
braakt. De hoogteligging en de inspanningen 
hebben hem gesloopt. in het hotel stelt de 
opgetrommelde dokter hartritmestoornissen 
vast. Het verdict is keihard: terug naar de vei-
lige hoogte van new Delhi op 220 meter. 
De volgende weken maken we een rondrit 
door ladakh. Zoals gepland fietsen we naar 
steeds hogere regionen. via bergpassen van 
ruim vierduizend meter bereiken we hoogtes 

boven de vijfduizend meter. behalve de taaie 
angchuck kampen we om beurten met een 
appelflauwte, het gevolg van diarree. Hakim 
kookt voortreffelijk, maar sommigen wijten 
hun diarree aan zijn soep, bereid met rivier-
water. Het wonderbaarlijk bergdecor levert 
sprookjesachtige plaatjes op, maar het leven 
is Spartaans – vervoer van mens en goederen 
op paardjes, verkouden en rochelende kinde-
ren met lange snottebellen en nauwelijks 
onderwijskansen, herders met geitenkuddes 
op eenzame hoogten. Maar de mensen die wij 
ontmoeten stralen levensvreugde uit! 
na de Taglang la (5360 meter) volgt vanuit 
leh de veertig kilometer lange klim naar de 
khardung la (5602 meter). aanvankelijk gaat 
het merkwaardig vlot. bij het checkpoint aan 
de line of control, de in 1972 vastgelegde 
grens van het door china bestuurde deel van 
kasjmir, houdt het asfalt plots op. De reste-
rende vijftien kilometer op rotspuin en steen-
slag zijn voor Julien een marteling. Door 
slechtziendheid rijdt hij zich geregeld vast op 
grote rotsstenen en raakt achterop. niet het 
stijgingspercentage is het probleem, wel de 
erbarmelijke brokkenweg. Het unieke pano-
rama van besneeuwde bergtoppen gaat aan 
hem voorbij.
Er zijn nauwelijks tegenliggers, behalve de 
met jeeps naar boven gebrachte mountainbi-
kers die zich met doodsverachting naar bene-
den storten. Het overheidsproject Himank 

engageerde duizenden donkergekleurde man-
nen en vrouwen uit de deelstaat bihar om de 
weg met primitieve middelen te onderhouden. 
asfalteren door vloeibare asfalt uit grote blik-
ken tussen losse stenen te gieten, is echter 
water naar de zee dragen.
Dankzij onze haast perfecte ‘hoogtestage’ heb 
ik nauwelijks last van de ijle lucht. op mijn 
comfortabele mountainbike geniet ik van de 
wegduikende marmotten, de klauterende 
berggeiten en de kleurschakeringen door de 
veranderende lichtinval. Zoals voorspeld 
komen de dertigers als eerste boven, een eind 
na mij volgt Julien. De top lijkt wel een bede-
vaartsoord, bezaaid met gebedsvlaggetjes. 
iedereen wil op de foto naast het intrigerende 
bord World’s Highest Motorable Road, 18.380 
Feet. We genieten van het fenomenale uitzicht 
op de nubravallei en de noordkant van de 
Himalaya, terwijl angchuck de karakoram 
Highway in Pakistan en de nabije chinese 
grens aanwijst. 
op de terugvlucht naar new Delhi is het zicht 
op de besneeuwde pieken van de Himalaya 
fabelachtig. De dag op overschot verkennen 
we samen met verloren zoon Etienne new 
Delhi. De wijk old Delhi confronteert ons met 
armoede en misère. afzichtelijke gehandicap-
ten en mensen met onverzorgde open wonden 
doen een beroep op onze vrijgevigheid. We 
beseffen dat niet iedereen de kans krijgt om 
naar hemelse sferen te fietsen. b

Klimallergie gelost
TEkST En bEElD Erik van DEn booM

Vroeger zag ik er als een berg tegenop: klimmen. 
Kilometers vreten, dat vond ik als tiener en twintiger 
lekker. Later stond me dat juist tegen en deed ik het 
rustiger aan. Maar de rode draad bleef dat een goede 
fietsdag weinig hoogtemeters telde.

vanaf 2005 werd de balkan een geliefd fiets-
gebied. De daar heersende zomerse hitte, 
daar was ik op zich dol op, maar klimmen 
bleef een vijand. De combinatie van die twee 
was volgens het cliché zeer onaangenaam 
en dat cliché volgde ik klakkeloos. ik maakte 
liever een omweg dan een route te volgen 
die me op de pedalen zou laten staan.
in 2007 kwam ik voor het eerst in albanië. 
Door tijdgebrek kon ik de geplande route 
door Zuid-albanië niet fietsen. in plaats 
daarvan deed ik dat traject per taxibusje. 
Twee gedachten voerden de boventoon: jee, 
wat jammer dat ik in dit busje zit, het is hier 
zo ongelooflijk mooi, en: jee, wat ben ik blij 
dat ik in dit busje zit, het is hier vreselijk 
zwaar fietsen. Weldra was ik in griekenland 
en vloog ik terug naar huis, omdat er werk op 
me wachtte. Drie weken later was ik terug 
om revanche te nemen. ik fietste albanië 
binnen op de avond voor mijn verjaardag. 
’s ochtends werd ik wakker tussen de olijf-
bomen in het land waar ik danig aan  
verknocht was geraakt. ik besloot mezelf op 
de kustweg te trakteren, door Frank van rijn 
beschreven als het mooiste stuk mediterrane 
weg dat hij kende. ik wist ook dat het een erg 
zwaar cadeau zou worden...
Een jong stelletje fietste dezelfde kant uit  
en we besloten samen de kustweg te rijden. 
De route was adembenemend mooi. De 
begroeiing op de bergen is dor en regelma-
tig reden we door eeuwenoude, zilvergroene 
olijfgaarden. Het geplooide bergland stort 
zich in zee en de weg is daar wat primitief 
ingeplakt. Dat levert veel hoogtemeters op. 
Extra moeilijkheid was dat de weg werd  

vernieuwd. De berg was uitgeschraapt om 
de weg breder te maken en we reden voor-
namelijk over steenslag. gelukkig reden we 
ook nog kilometerslang over de oude kust-
weg, niet breder dan anderhalve auto en 
bedekt met oud, kruimelig asfalt. Waarlijk, 
dit was een fietsparadijs!
En was het zwaar in dat paradijs? voor het 
meisje: ja! Ze moest regelmatig afstappen. 
Wij mannen wachtten dan verderop en als 
we verder gingen waren wij steeds goed uit-
gerust. En daarin zat hem de crux: hoewel 
de route absoluut zwaar te noemen is, was 
het voor ons een peulenschilletje omdat we 
steeds ruime pauzes hadden. Zelfs tussen 
Himarë en vuno hoefden we niet af te stap-
pen, ondanks een laatste venijnige klim van 
zestien procent over steenslag. normaal zou 
die me danig hebben uitgeput, al was het 
maar omdat ik er zwaar van in het verzet  

zou zijn geschoten. nu reed ik er met een  
euforisch gevoel tegenop. ik herinnerde me 
de woorden van een fietser: “als je het rustig 
aan doet, kom je eigenlijk overal wel.”  
Simpel en logisch, toch heb ik er een half 
fietsleven over gedaan om erachter te komen. 
ik kreeg die dag een cadeau bij een cadeau.
na deze dag zag mijn fietsleven er totaal 
anders uit. Mijn huivering voor klimmen was 
en is volkomen verdwenen. Toen ik later de 
route van het taxibusje reed had ik welis-
waar het gevoel het zwaarste traject ooit te 
fietsen, maar het was goed te doen en ik 
genoot ervan hoe ik mezelf al zwetend  
uitwrong. onderweg dronk ik uit tal van 
bronnetjes de ene liter water na de andere. 
ik voelde me gelouterd. lichamelijk omdat 
ik me continue in een openluchtsauna 
bevond en geestelijk omdat ik de ballast van 
mijn klimallergie definitief had gelost. b




