Rondreis Sumatra 11-29 september 2013 Patricia, Bas en Deddy:
Na lang getwijfeld te hebben, zijn we er eindelijk uit; onze huwelijksreis gaat naar Indonesië.
In het begin denk je, zoveel moois, we plannen 4 weken en gaan er lekker op uit, we gaan
Kuala Lumpur bezoeken om bij te komen van de vlucht ( een must voor Bas) vanuit daar
willen we Sumatra, Java en Bali bekijken.
Na het e.e.a. uitgezocht te hebben via internet en forums kwamen wij in contact met Eelco,
een man op het forum indonesia die we vaak zien terugkomen. Wij besluiten hem te
benaderen met een mailtje.
Nadat wij hem hadden benaderd heeft hij ons veel tips gegeven, met name ons reisschema
bleek in zijn ogen niet helemaal eerlijk te zijn; we wilden teveel zien in een te korte tijd,
waardoor de mooie plekken niet de aandacht konden krijgen die ze verdienden.
We gingen mee in zijn mening en hebben op zijn advies het e.e.a. aangepast; en zijn geheel
vrijblijvend op de koffie gegaan in Zaltbommel, waar we hartelijk werden ontvangen met
koffie/thee en natuurlijk wat lekkers.
Ons uiteindelijk schema werd al gauw aangepast;
8 september vertrek Amsterdam – Kuala Lumpur
11 september vertrek Kuala Lumpur – Medan
19 daagse rondreis met lokale gids van 11 – 29 september
29 September vertrek Padang – Bali voor laatste week op het stand
6 oktober vertrek Bali – Amsterdam
De rondreis hebben wij compleet laten verzorgen door Eelco, hij heeft in Sumatra plaatselijke
gidsen “in dienst” die ons zullen rondleiden voor Sumatra.

Dag 1:
Bij aankomst in Medan, na een korte vlucht van 1 uur worden we verwelkomd door onze gids
Deddy ( je spreekt Diddy) het is fijn dat hij ook echt bij de gate mag komen van de
luchthaven, zodra je het vliegveld uitstapt kan je hem, na de imigratie, niet mislopen.
Vanuit het vliegveld zijn we naar zijn huis gegaan, voor een bak koffie en wat lekker. Hier
hebben we direct kennis gemaakt en direct weer afscheid genomen van zijn gezin.
Deze dag bestond oorspronkelijk uit een stadstocht door medan, wat helaas niet ging in
verband met stakingen en demonstraties. Hierdoor wou Deddy geen risico’s opzoeken en zijn
wij niet “echt” het centrum in gegaan, maar er buitenlangs.
Wij vervolgende onze eerste dag naar Berastagi, al gauw werd ons duidelijk dat hier in het
verkeer alles kan en mag, links inhalen, rechts inhalen zolang het goed gaat is er niets aan de
hand en is er geen probleem.
Eenmaal aangekomen in Berastagi kunnen wij ons even opfrissen, in ons luxe hotel ( 5*****)
’s avonds gaan we eten in een lokaal restaurant waar Deddy graag eet. Na het eten spreken we
nog even af in de lobby van het hotel om ons reisschema compleet door te nemen en hebben
we 2 wijzigingen doorgevoerd omdat Deddy nog een mooie tip had voor een onbewoond
eiland in de buurt van Padang. Na deze avond zijn we lekker gaan slapen.
Dag 2:
Vandaag gaan we vulkaan Sibayak beklimmen, een vulkaan die rustig slaapt en dus niet
gevaarlijk is, hetzelfde geld op dit moment voor de Sinabung die er naast ligt. Deze
beklimming gaan wij samen doen met Deddy, de tocht die best wel zwaar is in verband met
onze vermoeidheid van de afgelopen week en het vochtige klimaat is zeker de moeite waard!
Eenmaal boven hebben we een geweldig uitzicht.
Eenmaal beneden gekomen bezoeken we nog de hot springs beneden, en gaan we nog een
waterval bezoeken waar veel mensen langs rijden maar zeker de moeite waard is!

Dag 3:
Vandaag rijden we door naar Ketambe, waar we een jungle tocht gaan maken opzoek naar de
wild-life, wilde orang oetangs. Onderweg naar Ketambe gaan we eerst nog langs een lokale
markt om wat groente/fruit/eten in te slaan. De toch naar Ketambe is lang en zwaar door de
slechte wegen, maar zeker de moeite waard wat je er uiteindelijk voor terug hoopt te krijgen.
(je hebt natuurlijk geen garantie om wilde oran oetangs te zien in Ketambe)
Eenmaal aangekomen bij het guesthouse van Johan in Ketambe horen wij van Deddy dat
Victor nu in Berastagi is samen met Edwin en Bianca, zij reizen eerst achter ons aan, en
vervolgens reizen we een stuk met zijn 6-en op dezelfde route. Ook krijgen we te horen dat de
Sinabung, de vulkaar in Berastagi is uitgebarsten, we weten niet war we horen…. de vulkaan
die ernaast lag hebben we net een dag ervoor nog beklommen.

Dag 4:
Vandaag staat in het teken van een 2-daagse jungle-tocht, we trekken met een lokale gids diep
de jungle in van Ketambe, waar we zullen overnachten in de jungle, op zoek naar het wilde
leven van de jungle van Ketambe. Dit is een supergave ervaring, érg zwaar en vermoeiend
maar zeker de moeite waard. Je moet je hier wel goed op voorbereiden en op kleden (
bloedzuigers ) maar met een beetje geluk zien we voor het eerst in ons leven wilde oran
oetangs!
Na aankomst in het kamp in de middag eten we hier een hapje, het is allemaal erg primitief
zoals we al wisten. We slapen gelukkig wel in een tentje die dicht kan, maar daar is ook alles
mee gezegd. Nadat onze tent staat is het tijd om de jungle nog dieper in te duiken en opzoek
te gaan naar de oran oetangs, wij hebben geluk. We zien een moeder met een dochtertje
langzaam op ons af komen in de bomen, hier hebben we bijna een uur staan kijken na deze
geweldige beesten… ze hadden door dat wij er waren, en bleven hoog in de bomen zitten.

Na dit geweldige avontuur keren we terug naar het kamp, hier zijn ze al druk bezig met eten te
maken voor ons.( we zijn totaal met 4 groepen van 2 toeristen, en 6 gidsen ) gezamenlijk eten
we een hapje en sluiten we de avond af met een gezellige avond.

Dag 5:
Vandaag bezoeken we de natuurlijke hotsprings die in de jungle liggen. Om hier te komen
moeten we 2 keer een rivier oversteken met sterke stroming, maar onze gids helpt ons hier
goed mee! Na het bezoek aan de hotsprings eten we een hapje en keren we via de jungle weer
terug naar het Guesthouse van Johan. Hier aangekomen ontmoeten we later op de dag Victor,
de nederlands sprekende gids ( schoonvader van Eelco) en zijn medereiziger Edwin en
Bianca. We brengen de avond door met zijn 6-en maar gaan op tijd slapen omdat wij
vermoeid zijn na de tocht en vooral alle mooie indrukken die wij hebben opgedaan.

Dag 6:
Vandaag nemen wij weer afscheid van Victor, Edwin en Bianca. Wij reizen nu door naar
Tongging en ontmoeten hun over 2 dagen bij Samosir weer.
Onze weg naar Tongging gaan over dezelfde weg als hoe we hier kwamen, we zijn allemaal
benieuwd naar de vulkaan, hoe zou het eruit zien? Spuwt die as? We hopen stiekem nog iets
spectaculairs mee te mogen maken, ondanks de ellende die het met zich meebrengt voor de
lokale mensen en evacuaties. Tijdens deze route beslissen we te gaan koken in de buurt van de
vulkaan, langs de weg op een grasveld. Hier hebben we goed uitzicht op de vulkaan en
hebben we kans om nog een uitbarsting te zien.
Dit maken we echter niet mee, en wij vervolgen onze weg naar Tongging waar we 1 nachtje
blijven slapen. Tongging staat bekend om ze grote waterval sipiso piso. Deze gaan wij
vandaag direct even bekijken om de volgende dag extra tijd te hebben voor andere dingen.

Dag 7:
Vandaag vertrekken we vanuit tongging naar het toba-meer, Samosir, het eiland wat ontstaan
is door middel van een vulkaanuitbarsting. Om bij Samosir te komen nemen we de ferry.
Eerst bezoeken we nog een traditioneel dorp en gaan we naar een theeplantage waar direct
even wat groene thee zelf plukken om later verse thee van te zetten.

Dag 8-10:
Vandaag zitten we voor 3 dagen lekker even op een rustig plekje waar we even kunnen
bijkomen van alle ervaringen die we hebben opgedaan. We verblijven in Carolina Cottages.
We horen van Deddy dat de sinabung nu weer is uitgebarsten, veel mensen zijn geëvacueerd
en Edwin heeft spectaculaire foto’s kunnen maken. Wat een rare gedachte dat het zo snel kan
omslaan in de natuur! Vandaag komen Edwin en Bianca ook aan in Carolina. Vanaf deze dag
reizen we een aantal dagen samen.
Bas is vooral aan het vissen met Victor en Deddy. Het meer zit vol met Nila ( tilapia )
Deze accommodatie vinden wij erg fijn, warm water, goed eten en er is ook drank te koop wat
bijzonder is op sumatra! Hier kunnen we ons dus wel vermaken.
Tijdens ons verblijf maken we nog een tour op samosir, we zien onder andere de plek van de
kannibalen en Deddy legt ons hier alles over uit.

Dag 10:
Vandaag vertrekken we met de eerste boot in de ochtend, we hebben 2 lange reisdagen in het
vooruitzicht om via Sipirok aan te komen in Bukkittingi.
Helaas is de eerste boot vol, zelfs met een grote omkoping is niemand bereid om ons een plek
te geven op de boot. Er zit niets anders op dan 3 uur te wachten op de volgende boot.
Eenmaal aan de andere kant van het land aangekomen rijden we naar Sipirok toe, we rijden
langs een ananas plantage en een kruidentuin. Sipirok is de plaats waar Wierook vandaan
komt. Deddy laat ons zien hoe dit werkt en hoe dit groeit.
’s Avonds laat komen we aan in sipirok, hier is maar 1 geschikt hotel om te slapen. Hier
krijgen we een optreden van Victor/ Deddy en nog 2 andere gidsen tijdens onze maaltijd. Erg
leuk om de gidsen zo te zien onderling. Ze kennen elkaar, maar komen elkaar zelden tegen.
Voor hun is dit ook een feestje!

Dag 11:
Vandaag vertrekken we vroeg om verder te reizen naar Bukkittingi.
Onderweg komen we langs de evenaar waar we een stop zullen maken. Verder zouden we
langs een islamitische kostschool gaan, en zullen we gaan kijken bij het goudzoeken. Tijdens
deze reis bleek er ook een leuk volksfeest/dorpsfeest te zijn, hier stopten we om te kijken. Een
ware attractie bleek dit te zijn, we waren erg welkom en voor we het doorhadden moesten we
met iedereen op de foto.
Na ongeveer een uur reden we door, we moesten immers nog een lang stuk rijden en het
wordt al vroeg donker. Echter een stukje verderop bleek er een optreden te zijn op een groot
veld, dus toch maar even kijken. Eenmaal aangekomen bij de evenaar bleek dit een speciaal
moment te zijn, het was er erg druk met veel toeristen een kermis en allemaal activiteiten. Het
bleek dat over 2 dagen de zon precies om 12 uur loodrecht boven deze plaats te staan, wat
enorm veel mensen aantrok ( van diverse landen kwamen zelfs toeristen om dit speciaal mee
te maken). Voor ons was het pure toeval maar leuk om mee te maken. ’s Avonds in het
donker aangekomen te zijn in bukkittingi bleken veel hotels vol te zitten, het was weekend en
aangezien veel toeristen voor de evenaar kwamen bleek het drukker dan druk te zijn. Victor
heeft 2 kamers geregeld voor vannacht. Officieel zouden wij hier 2 nachten blijven, maar
besloten in verband met deze drukte toch maar 1 nacht te verblijven om vervolgens door te
rijden naar palupuh.

Dag 12:
Vandaag gaan we bij een lokale varkensjacht kijken, veel mensen vinden dit afschuwelijk
maar ik wou graag zien hoe dit gaat. En waarom ze dit doen! Uit de hele regio zie je mensen
op scooters met 2/3 of zelf 4 honden erop rijden naar de plek van de jacht. We hoefden dus
alleen maar deze mensen te volgen. Tijdens deze rit belde victor ons op, hij was inmiddels
aangekomen bij het Maninjau meer en vroeg of wij daar later op de dag ook heen kwamen.
Het was erg rustig en aangezien wij het erg leuk hadden met zijn 6-en besloten we om
palupuh te laten voor wat het was om vervolgens, na de verkansjacht, maninjau te bekijken.
Maninjau is een erg mooie plek, te komt er aangereden door de 44 haarspeldbochten te nemen
welke allemaal genummerd zijn! Het was hier lekker rustig, wij waren de enige gasten in het
hotel ( op een onderzoeksteam uit java na, zij deden onderzoek na het meer) heerlijk deze rust
na de drukte van bukkitinggi.

Dag 13-16:
Vandaag rijden we naar Harau, de Harau vallei welke vaak wordt bezocht in 1 dag. Wij
verblijven hier oorspronkelijk 2 nachten om vervolgens via palupuh door te reizen naar
Padang. Échter hebben wij het hier zo naar onze zin dat wij besluiten om hier 3 nachten te
verblijven in plaats van 2. Harau is zó mooi, we vinden het hier erg gezellig met zijn 6-en.
We doen op dag 14 een dagtocht samen met de eigenaar van ons Guesthouse Abdi Homestay.
We bezoeken een waterval om te zwemmen midden in de jungle en gaan daarna een rondje
rijden om Harau te verkennen.
Op dag 15 hebben we 2 scooters gehuurd, oorspronkelijk was er maar 1, en de andere
moesten maar op de fiets.. maar aangezien we dit niet wouden en dan dus niets zouden huren,
werd er direct een 2e scooter geregeld! Vandaag rijden we met zijn 4-ren door Harau heen,
foto’s maken van de geweldige omgeving, terwijl je door de omgeving rijdt hoor je de
geluiden van de apen om je heen in de verte.. dan pas besef je wat een voorrecht het is om dit
mee te mogen maken, samen met deze geweldige mensen/gidsen. Het voelt alsof je familie
bent van de gidsen en het is mooi om te zien hoe Deddy en Victor het samen naar hun zin
hebben.
Victor heeft zijn best gedaan om een fles drank op de kop te tikken, erg lastig in dit streng
islamitische deel van indonesie. Het kost een flinke duit, maar hij was elke cent waard!
Dag 16 breekt aan, vandaag nemen we “voorgoed” afscheid van Edwin, Bianca en Victor. Wij
reizen door naar Padang om naar een bounty-eiland te gaan, Victor brengt Edwin en Bianca
naar Kerinci. Het afscheid valt best zwaar, het liefst waren we mee gegaan naar Kerinci,
maargoed onze plannen stonden vast, en de vliegtickets naar bali met hotel waren immers
geboekt.

Dag 16-18:
Na het Afscheid van deze ochtend rijden we naar Padang, we gaan 2 nachten slapen op een
onbewoond Bounty-eiland.
Na de auto-rit nemen de de boot na het eiland, Deddy weet dat Bas zee-ziek is, dus heeft een
katamaren geregeld, deze beweegt minder dan de speedboot. Onderweg naar het eiland toe
komen we een aantal zee-schilpadden tegen. Uiteraard zijn deze erg schuw dus zijn we
telkens te laat voor de foto’s.
Aangekomen op het eiland weten we niet wat we zien, het is erg mooi.. een wit strand met
mooi helder water…echt een eiland wat je op tv ziet.
Hier staat 1 gebouwtje met 2 slaapruimtes. Er kunnen dus maximaal 4 toeristen op het eiland
overnachten. Wij hebben geluk dat we Deddy mee hebben, hij zorgt voor de extra dingen die
je anders misloopt. Overdag zijn er 4-5 lokale gidsen aanwezig, en ’s nachts blijven er 2
overnachten ( Deddy niet meegeteld) voor de veiligheid.
Op het eiland kun je van alles doen, het eiland verkennen, boottocht maken, snorkelen,
vissen.. maar ook zeker even rustig aan doen, bijkomen van de reis die op sommige
momenten erg zwaar was.. maar zeker de moeite waard!
Op dit eiland is geen stromend water, en geen elektriciteit. ’s Avonds is er een generator die
aanstaat tussen 18-21 uur. In de avond maken we op het strand een groot kampvuur om lekker
bij te zitten… wat een heerlijke tijd!

Dag 18:
Vandaag keren we terug van het eiland naar Padang, het lijkt erop dat het begint te stormen
(het is immers regentijd, we hebben deze tijd slechts 1 dagen regen gehad, vandaag zou de 2e
dag worden!) Deddy maakt zich zorgen omdat we niet terugkunnen als het te hard stormt en
dus onze vlucht naar Bali zullen missen van de volgende ochtend, dus besluit direct te bellen
naar het vaste land. Wij vertrekken eerder dan de andere toeristen. Eenmaal aangekomen op
het vaste land na een heftige tocht met hoge golven, blijkt het voorgevoel van Deddy juist…
de donkere lucht in de verte voorspelt weinig goeds.. we horen bij aankomst dar het onstuimig
is geworden op het eiland.
We vertrekken naar het centrum van Padang waar we overnachten. Hier kopen we nog gauw
wat nieuwe kleding omdat we niets schoons meer hebben in onze koffers.
Dag 19:
Vandaag nemen we afscheid van onze gids Deddy. Hij brengt ons naar het vliegveld van
Padang, hier drinken we nog samen een bak koffie en ontbijten we nog iets.
Het einde van de rondreis is in zicht, niet het einde van onze vakantie, we hebben nog een
leuk voorruitzicht op Bali.
Het afscheid valt zwaar, Deddy waarschuwde ons hier al voor. 3 weken samen op pad. Dag en
nacht!

Bevindingen:
De reis zoals wij deze ervaren hebben is ons super bevallen, de kennismaking in Zaltbommel
met Eelco en zijn gezin was al de voorbode van de rondreis die we gingen maken.
Het feit dat je constant een gids bij je hebt die alles weet en je overal bij wilt hebben is fijn.
Maar het is nog fijner dat deze gids ook echt je maatje is tijdens je vakantie, hem alles kunnen
en mogen vragen, niets is te gek. Als je dingen niet wilt doen is het prima, als je speciale
dingen wel wilt zien is het ook goed. Deddy staat dag en nacht voor je klaar en houdt je ook
goed in de gaten ( Patricia was ziek, en Deddy speelde hier goed op in )
Sommige mensen zullen denken, zonder gids kan ik het ook. Dat klopt volledig, tuurlijk
kunnen wij dit zelf ook! Maar als je 3 weken vakantie hebt, en telkens alles zelf moet regelen
en uitzoeken in deze samenleving kan je mijn inziens niet optimaal genieten van je vakantie.
Je bent altijd langer onderweg dan je gepland hebt in deze “corrupte” samenleving, je betaald
altijd teveel ondanks dat je denkt goed onderhandeld te hebben. Als je een lange periode gaat
backpacken maakt een dag vertraging niet uit, maar een dag vertraging op een 3 weekse
rondreis is zonde van je vakantie. Uiteindelijk verdiend Deddy zich dubbel en dwars terug, hij
laat je de mooiste plekken zien en zorgt voor lokale prijzen die je als toerist uiteraard niet
betaald.
Het fijne van deze constructie is dat je ter plekke alles kan veranderen aan de rondreis, vindt
je iets mooi? Dan blijf je toch gewoon langer! Wil je ergens stoppen om iets te zien? Dan stop
je toch gewoon? En wat is er nou leuker als je ook eens een keer samen met je reisgenoot op
de foto staat, je gids maakt gewoon de foto’s wanneer en zo vaak als je wilt.
Kortom; wil je een onvergetelijke rondreis? Informeer bij Eelco na de mogelijkheden. Zijn
vrijblijvendheid zal je niet afschrikken.. je zult ontdekken hoe fijn het is om samen met “je
eigen” gids rond te reizen!
Eelco, Deddy, Victor, Edwin en Bianca: Bedankt voor de mooie tijd die wij hebben mogen
meemaken met jullie. Groetjes Patricia en Bas

