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Ladakh: een adembenemend avontuur in de Himalaya

Wereldﬁetser Ben van den Aarssen bedwingt hoogst berijdbare passen
Ruim twee weken ﬁetste hij rond in de Himalaya. Met drie passen boven
de 5300 meter was de sportieve uitdaging groot. In de valleien maakte Ben
van den Aarssen kennis met de Tibetaanse cultuur. Het tot India behorende
Ladakh is een wereld op zichzelf. Van den Aarssen (62) reed rond door gebieden die tot voor kort voor toeristen gesloten waren. Nog steeds is de aanwezigheid van het Indiase leger in de regio opvallend. Want ook Pakistan en
China maken aanspraken op delen van Ladakh. De wereldﬁetser uit Tholen
zocht de grenzen op, in elk opzicht. ,,Het was een adembenemend avontuur.’’
Als jonge gast reisde Van den Aarssen al maanden door India. Hij bereikte destijds exotische
plekken als Srinagar en Manali, over de weg
nog steeds de toegangspoorten tot Ladakh.
,,Twee dagen rijden in krakkemikkige bussen.’’
Ook Dharamsala, nog altijd de verblijfplaats
van de in ballingschap levende Dalai Lama,
lag toen op zijn route.
Bijna veertig jaar later realiseerde Van den
Aarssen een droom: rondreizen in Ladakh.
Vandaag de dag kan de regionale hoofdstad
Leh met het vliegtuig bereikt worden, anderhalf uur vanuit New Delhi. ,,Er wordt alleen in
de ochtend gevlogen. Later op de dag steken er
vaak gevaarlijke winden op en is landen op het
hoog in de bergen gelegen vliegveld onmogelijk.’’ Het toerisme in het op 3200 meter hoogte gelegen Leh staat nog in de kinderschoenen.
Het stadje wordt wel eens vergeleken met het
vroegere Kathmandu, de Nepalese hoofdstad
die ondertussen is uitgegroeid tot een bekende
toeristenbestemming voor met name wandelaars en backpackers.

Adem
Van den Aarssen trof in Leh zijn tien medereizigers en Pascal Kolkhuis Tanke, de oud-profrenner die met zijn bureau Tropical Cyclist al
bijna twintig jaar lang avontuurlijke ﬁetsreizen
in alle uithoeken van de wereld organiseert.
De reis naar Ladakh stond bij Tropical Cylist
voor het eerst op het programma. In Leh was
een huurﬁets beschikbaar, een prima ATB met
schijfremmen. ,,Een verrassend goed karretje.
Dat verwacht je daar niet meteen.’’ Ook logistiek was alles in orde. ,,We hadden altijd een

volgwagen met lokale chauffeur bij ons en op
de passen zelfs twee busjes , met het oog op
mogelijke uitvallers.’’
De eerste dagen stonden in het teken van het
wennen aan de hoogte, met rondritten van circa vijftig kilometer in de omgeving van Leh.
Onderweg werd ook het Tibetaanse klooster
Thiksey bezocht. ,,In Tibet zelf voert China al
vele jaren een bevolkingspolitiek uit die er op
is gericht de originele Tibetaanse cultuur uit te
wissen. In Ladakh zijn de aloude tradities en
het kloosterleven beter bewaard gebleven dan
in Tibet zelf.’’
Op de derde dag van de reis begon het echte
werk, met eerst een overnachting in een simpele homestay bij het Tibetaanse klooster Chemrey en aansluitend de beklimming van de Wari
La. De hoogteziekte deed zich voelen, ondanks
het acclimatiseren en de medicatie met acetazolamide. Veel deelnemers kregen te maken
met hoofdpijn en misselijkheid. Van den Aarssen had last van diarree. ,,Loop je daar midden
in de nacht met je zaklantaarn naar het toilet:
een gat in de grond boven de stal. Precies zoals ik het veertig jaar geleden meemaakte. Op
het platteland veranderen de dingen niet zo
snel.’’ Ondanks de darmproblemen wist Van
den Aarssen de ruim 5300 meter hoge pas te
bedwingen. Onderweg was er nog wel een wat
hij zelf een Dumoulin-momentje noemt. ,,Even
wegkruipen achter een rots, met enkel een bidon met water bij de hand.’’
Niettemin genoot de Thoolse wereldﬁetser van
het klimwerk. Al dertig jaar zit hij op de raceﬁets. Jaarlijks trapt hij bijna 15.000 kilometer
weg. Elk ﬁetsseizoen rijdt hij wel in de Alpen,
Pyreneeën, Dolomieten of Sierra Nevada. In

Kolkhuis Tanke bracht het tijdens de reis treffend onder woorden. ,,Ook een gelouterde prof
als bijvoorbeeld Chris Froome voelt zich rond
en boven de 5000 meter niet meer lekker.’’

Onverhard
De laatste kilometers naar de top van de passen in Ladakh zijn altijd onverhard, ook op de
Wari La. Ook onderweg houdt het asfalt soms
op de meest onverwachte momenten op. Spontane riviertjes kruisen het wegdek. En er is het
verkeer: taxibusjes met vooral Indiase toeristen, motoren, en niet te vergeten de militaire
kolonnes die op de smalle bergweg vol gaten
geen duimbreed wijken. ,,Je moet voortdurend
opletten.’’ Na de afdaling van de Wari La werd
overnacht in een tentenkamp, in het midden
van niets. ,,Een duizend sterren hotel.’’
Eenmaal in de pas recent voor buitenlandse
toeristen geopende Nubra-vallei waren er goede hotels. Van den Aarssen zag de meest onherbergzame landschappen, met soms oases waar
plots abrikozen en watermeloenen werden geteeld. Hij is onder de indruk van de vele Tibetaanse heiligdommen onderweg en de vriendelijkheid van de mensen. Het melodieuze Julley,
de groet in het aan de Tibetaanse taal verwante
Ladakhi, klonk alom langs de wegen bij het
passeren van de Hollandse ﬁetsers. ,,Je kon
merken dat toeristen in die contreien een relatief nieuw fenomeen zijn. Als ﬁetsers waren
we een bezienswaardigheid.’’ De doorgroefde
gezichten van het bergvolk hebben de als freelance journalist voor deze krant werkende Van
den Aarssen geraakt. ,,Gezichten oud als de
wereld, verweerd als het landschap zelf.’’

Emoties
juli reed hij nog een week in de Zwitserse Alpen en stond hij bovenop de Stelvio, de mythische Italiaanse col. Bergop rijden in de Himalaya is echter van een heel andere orde. ,,In
Europa kun je op een lastig stukje altijd wel
even doortrekken op een iets grotere versnelling. Zoiets moet je daar, op dat soort hoogten,

dus nooit doen. Je krijgt in dat geval onmiddellijk de rekening gepresenteerd. Je moet voortdurend doseren, altijd iets overhouden, op je
adem letten en op tijd terugschakelen. Even
een gesprekje voeren met een ander is er in de
volle inspanning niet bij. Daarvoor ontbreekt
de zuurstof.’’

De Nubra-vallei maakte vroeger deel uit van
de befaamde Zijderoute. Het aan de Pakistaanse grens gelegen Turtuk was lang een
knooppunt van handelswegen. Het dorp wordt
bevolkt door Balti’s, een volk dat Perzisch en
Mongools bloed in zich verenigt en vooral in
Noord-Pakistan leeft. Het afgelegen Turtuk
is islamitisch en daardoor anders dan de rest

van Ladakh. ,,Voor mij was het een oriëntaalse
droom, met moskeeën en badhuizen. Bijna het
hele dorp was bezig met de graanoogst. Van
haat heb ik niets gemerkt.’’
Via het Tibetaanse klooster van Diskit werd
koers gezet naar de Khardong La, opnieuw
een klim boven de 5300 meter hoogte. Van
den Aarssen kwam als tweede boven, soms
even misselijk van de hoogte en met een inspanningshoestje. ,,Natuurlijk was het geen
wedstrijd, maar deugd deed het wel. Ik was de
oudste deelnemer in de groep. Een leven lang
chronische bronchitis bovendien. Met pufjes
en neusdruppels moet ik er de gang een beetje
in houden.’’ Op de top waren er veel emoties,
bij iedereen. ,,Je presteert iets wat weinig anderen hebben gedaan. Hoger kun je op de ﬁets
niet komen. Natuurlijk geeft dat een speciaal
gevoel. Je grenzen verleggen, presteren, het uiterste uit jezelf halen, dat heb ik eigenlijk altijd
wel gehad.’’
Later in de reis volgde nog de Chang La, met
5360 meter de waarschijnlijk hoogst berijdbare
pas ter wereld. Weer kwam Van den Aarssen
opmerkelijk fris boven. Een bijzondere ervaring. ,,De laatste tien kilometer onverhard, met
soms hellingsgraden boven de tien procent. Europese cols zullen nooit meer hetzelfde zijn.’’

Inzichten
De reis eindigde aan het hemelsblauwe Pangong Lake, een voor Tibetanen heilig meer op
4300 meter hoogte. Iets verderop begint China.
De Hollandse ﬁetsers overnachtten er andermaal in een tentenkamp. Op de slotdag volgde
de busreis, terug naar de uitvalsbasis Leh. De
weg volgde de eerder afgelegde ﬁetsroute. De
rit bood Van den Aarssen en de andere ﬁetsers
verhelderende inzichten. ,,Pas vanuit de bus
zag ik hoe steil de weg soms was, hoe diep de
afgronden zonder vangrail waren en hoe slecht
de weg er soms bij lag. Op de ﬁets heb je dat allemaal niet zo in de gaten. Je zit in je focus, let
op het verkeer en de stenen op de weg, je bent
bezig met je ademhaling en op tijd drinken. Pas
in die bus drong met terugwerkende kracht tot
me door wat we samen gepresteerd hadden.’’

Prachtig tennis en veel gezelligheid bij de Ruucstoppelen

Familie Filius gaat met diverse
prijzen aan de haal in Flupland
Bram en Natasja Filius hebben hun prijzenkast goed gevuld tijdens het open dubbeltoernooi van de Ruucstoppelen in Sint Philipsland. Met 90 inschrijvingen en 153
deelnemers was het toernooi weer heel goed bezet. En
met spelers van zestien verschillende verenigingen hadden de tennissers ook vaak onbekende tegenstanders en
dat maakte het extra spannend.
Van zaterdag 25 augustus t/m zondag 2 september werd op het tennispark van T.V. De Ruucstoppelen.
Van de 106 wedstrijden werden er
uiteindelijk 99 gespeeld. Er werd
vanwege blessures namelijk zeven
keer een walk over gegeven. In het
voorweekend werden er, ondanks de
regen- en hagelbuien op zaterdag,
toch nog 15 wedstrijden gespeeld.
Het was verder de hele week goed
tennisweer, hoewel de spelers die op
woensdag vroeg moesten spelen, te
maken kregen met miezerige regen.
Er werd gespeeld op actuele rating
en alle 15 categorieën werden in
poules ingedeeld. Tijdens de poulewedstrijden werd er in plaats van
een derde set een supertiebreak gespeeld. Omdat de koppels vaak aan
elkaar gewaagd waren, was dit ook
meerdere keren nodig en het leverde
prachtige en spannende partijen op.
Vanaf het volle terras werd er dan
ook iedere dag volop genoten van

de spannende wedstrijden.

Hoog niveau
Het toernooi werd op de zonnige
ﬁnaledag afgesloten met allemaal
spannende wedstrijden waarin er
tennis werd gespeeld van hoog niveau. In de hoogste HD categorie
(4.7477 – 5.7489), waar net als in
vele andere ﬁnales een derde set
gespeeld moest worden, wonnen
Stephan van der Peet en Martijn
Plouvier van Jordi Knop en Mario
Koevoets. De hoogste DD categorie
(4.8051 – 5.6844) werd gewonnen
door Natasja Filius en Djuli van den
Eijnden. Ze wonnen hun poule en
van deze twee jonge speelsters zal
de Thoolse tenniswereld vast nog
veel kunnen genieten! Natasja won
zelfs samen met Pim Douw ook de
hoogste poule in de GD categorie
(4.7517-5.6922). De familie Filius
ging nog met meer prijzen aan de

haal, want vader Bram Filius won
samen met Frank Schoep de HD-B
(6.0546-6.8197) categorie en met
Sandra Verwijs de GD-B (5.87606.8359) categorie.
Rond 18.00 uur waren de laatste
partijen ten einde en kon voorzitter en wedstrijdleider Adrie van
Dijke aan de prijsuitreiking beginnen. Hij bedankte alle deelnemers,
sponsoren, de TC, kantinebeheer,
alle vrijwilligers en het publiek voor
deze zeer geslaagde editie van het
dubbeltoernooi. De winnaar van de
dinerbon van 50 euro kon direct de
prijs in ’t Veerhuis verzilveren.
Het 35+ veteranen dubbeltoernooi,
het derde toernooi van De Ruucstoppelen, wordt georganiseerd van 5
t/m 11 november. Alle tennisliefhebbers vanaf 35 jaar zijn dan weer
welkom in Sint Philipsland bij De
Ruucstoppelen. Inschrijving via
www.toernooi.nl.
De winnaars van de verschillende
onderdelen:
HD-A 1. Stephan v.d. Peet en Martijn Plouvier, 2. Jordy Knop en Mario Koevoets.
HD-B 1. Bram Filius en Frank
Schoep, 2. Serge Berrevoets en Stefan Boots.
HD-C 1. Jan van Duuren en Mau-

rice v.d. Velde, 2. Robin Kot en Jos
Boon.
HD-D 1. Martijn Bierbooms en
Jurgen v.d. Eijnden, 2. Jos Melk en
Paul Visser.
DD-A 1. Natasja Filius en Djuli v.d.
Eijnden Poulewinnaar.
DD-B 1. Karin Meijlink en Lidian
Varossieau Poulewinnaar.
DD-C 1. Ernella Bazen en Inge van
Ginneken, 2. Lijdie Kot en Sancia
Oprel.
DD-D 1. Liza de Bie en Agnieszka
Klein, 2. Angela v.d. Eijnden en
Sjouke Nefs.
DD-E 1. Annika de Leeuw en Cristel Leeuwenhaag Poulewinnaar.
DD-F 1. Marieta Dam en Ciska
Vriesema, 2. Olga Belskaya en Petra
Nefs.
GD-A 1. Natasja Filius en Pim
Douw Poulewinnaar.
GD-B 1. Sandra Verwijs en Bram
Filius, 2. Netty van Westen en Michiel de Jager.
GD-C 1. Liza de Bie en Serge Berrevoets, 2. Lieke Oprel en Robin
Kot.
GD-D 1. Angela en Ron Bosters,
2. Joyce van Broekhoven en Remco
Dons.
GD-E 1. Wilma Kodde en Patrick
Plaizier, 2. Patty de Vos en Nick
Schuurbiers.

Sandra Verwijs en Bram Filius (rechts) wonnen de ﬁnale in de GD-B categorie van Netty van Westen en Michiel de Jager.

