REIZEN

Kriskras door onbekend
N O O R D O O S T - I N D I A
E N B A N G L A D E S H
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TEKST: Trui Hanoulle
FOTO’S: Trui Hanoulle, Dimple Chaudray, Nirmali Nath

Ik had het goed gedaan. Dat
dacht ik tenminste. Alle spullen
georganiseerd per type bagage, zakjes voor kleine dingen,
mijn crossharnas onderin, alles
netjes in de waterdichte rol geperst. Nu alleen nog de tas met
medicamenten, en dan sluiten.
Geen schijn van kans… de medicijnentas kan er alleen bij als ik
andere spullen – stuk voor stuk
van levensbelang – eruit haal.
Nirmali Nath met de estafettestok van de WRWR

E

en uur voor vertrek sleur ik een legging, een
paar dikke sokken, de ORS-zakjes en een boek
over Nagaland (waar ik waarschijnlijk toch niet
heen ga) uit de rol. Op magische wijze klikt hij
dicht, gespannen als een snaar. De reis kan beginnen.
Wat wist ik over Noordoost-India?
Niets eigenlijk, behalve dat er twee theesoorten
vandaan komen: darjeeling en assam. Het ene blijkt een
stadje te zijn en het andere een staat in India. Hoe die
hoek, geprangd tussen China en Bhutan in het noorden
en Bangladesh en Myanmar in het zuiden en zuidoosten, precies in elkaar zit, weet ik nu pas. ‘Northeast’
zoals de Indiërs dit stuk van India noemen, bestaat uit
acht deelstaten. Eén deelstaat, West-Bengalen met als
hoofdstad Kolkata (het vroegere Calcutta), ligt voor het
grootste stuk in ‘mainland India’ maar heeft een uitstulping in het noorden die de toegangspoort vormt tot de
Northeast.
De eerste twee weken zijn min of meer geregeld; de
invulling van de rest van de anderhalve maand staat nog
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niet vast. Hoofdpunt van mijn programma is het ophalen van de WRWR-estafettestok (Women Riders World
Relay, zie M&T mei-juli) uit Nepal, die ik met twee
Indische motorrijdsters naar Bangladesh breng. Terug
in India zal ik ook de motorvrouwen van WIMA-India
ontmoeten (Women’s International Motorcycle Association). Eén ding staat vast: er wachten mij achtenveertig
goedgevulde dagen. In volle moesson…

Een is geen
Waarom naar ginder? In april reed ik de WRWR in
Luxemburg en België. De estafettestok die van land tot
land doorgegeven wordt door motorrijdende vrouwengroepen, doorkruist in de zomer die regio. Begin
juli ging de ‘baton’ van Pakistan door West-India naar
Nepal, om op 19 juli terug naar India te worden doorgegeven aan de vrouwen van Bangladesh. Ik las dat er
maar één vrouw zou rijden via Noordoost-India: Nirmali
Nath. Zij is een van de weinige Indiase langeafstandsrijders, met een paar stevige reizen op haar palmares.
De 37-jarige alleenstaande moeder gooide na jaren hard
werken en sparen haar leven om en begon te reizen
door India. Als gevolg van een motorongeval kwam haar
enkel vast te staan in een rechte hoek, maar dat belette
haar niet om terug op de motor te stappen. Alleen: hoe
hard ze ook zocht, ze vond geen andere vrouw die het
traject in Noordoost-India wilde meerijden. Tot ik me
aanmeldde.
Nadat ik mijn vlucht had geboekt, bedacht ik dat dit
een unieke kans was om een online vriendin uit Delhi,
Dimple Chaudhary te ontmoeten. Al twee jaar kennen en
volgen we elkaar. Ze is motorrijder, fotograaf en net als ik
openlijk gay en een uitgesproken queer rights activist. Ik
vraag haar of ze zin had om ons te vervoegen, en het antwoord was een volmondig ‘ja’. Onze eerste live ontmoeting in de luchthaven van Siliguri tovert een grijns op ons
gezicht die de rest van de dag zal blijven. Tijdens de reis
zal blijken dat dit een vriendschap voor het leven is.

Dimple Chaudhary rijdt op een
gehuurde Enfleld Classic 350 met ‘leg
guards’ die precies doen wat dat zegt.
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BESTE REISTIJD
Juni is de meest regenachtige maand in
Noordoost-India. In de bergachtige streken is
het van november tot februari flink koud. Beste
seizoen voor Assam en Arunachal Pradesh is
oktober tot maart, voor Meghalaya oktober tot
november. In Darjeeling, de ‘hill station’ waar
veel Engelsen in de koloniale tijd hun zomers
doorbrachten weg van de hitte, is het gemiddeld 5
graden in januari en 20 graden in juli en augustus.
VISA EN PERMITS
- Voor India: online te regelen in enkele dagen.
Multiple Entry kost 95 euro en is 1 jaar geldig.
- Voor Bangladesh: via de ambassade in
Brussel. Een Single Entry Visum kost 50 euro,
een Multiple Entry Visum is enkel te verkrijgen
als je vliegt.
De Indiase regering heeft de permitregeling voor
buitenlanders recent versoepeld. Een permit is nog
steeds nodig voor Arunachal Pradesh en Sikkim.
Reken er enkele dagen voor: www.tripsavvy.com
(zoek op: ‘permits north east india’).
MOTOREN & TOERISME
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Als een geasfalteerde
weg zo pokdalig
wordt dat je zelfs als
motorrijder de gaten niet
meer kan ontwijken, weet
je dat je in India bent.
de vrachtwagens, door de nacht, langs de potholes en
de wegenwerken. Geradbraakt vallen we neer op onze
bedden.
Dimple zal nog weken zal last hebben van die
geblutste pols, maar zeuren doet ze niet. Later vertelt
ze me dat ze zowel van vrienden als onbekenden kritiek
kreeg na haar drie motorongevallen. “Je kan niet rijden!
Je bent een sukkel!” Nu is ze vooral kwaad op zichzelf,
omdat ze ‘weeral’ viel. Dus ze verbijt de pijn, ze wil geen
medelijden. Het zal niet de laatste keer zijn dat Indiërs
en Bengalen me verbazen met hun volharding. Het zijn
taaie, moedige rakkers.

Expect the unexpected, always

Een Mahindra-jeep chargeert voor de zoveelste keer, en glijdt dan weer traag achteruit de weg af.

Mateloze potholes
De trucks kruipen pothole na pothole, naast elkaar,
vooruit in een slowmotionrace. Iedereen wil vooraan
rijden, waar je tenminste kan zien waar je rijdt. De
brullende mastodonten beschijnen in het aardedonker
vooral elkaar, als ze al lichten hebben. Veilig in de berm
geparkeerd bekijk ik het tafereel. Sinds vanmorgen 5
uur zijn we onderweg. Eerst naar de grens met Nepal,
dan deze kant uit. Uren zijn we al aan het rijden zonder
pauze. Mijn hoofd is leeg, mijn lijf is leeg, mijn handen
lijken te zoemen. Ik slaap eigenlijk rechtopstaand.
Dan realiseer ik me ineens dat mijn twee medereizigers wel erg lang op zich laten wachten. Overdag is
het al behoorlijk lastig om elkaar niet uit het oog te verliezen, en ‘s nachts is het eigenlijk ieder voor zich. Wie
voorop rijdt, wacht geregeld, zoals ik nu. Vijf minuten,
langer duurt het nooit, maar nu sta ik al minstens een
halfuur stil. Het zal toch niet? Geen ongeval, please… Ik
bel Nirmali, ze neemt niet op. Wat nu?
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Nog een eindeloos kwartier later ontwaar ik een
lamp, geen twee, zwak en dansend tussen potholes, het
stof en vrachtwagens. Straks missen ze me nog, ik moet
zwaaien, hard zwaaien! Dat zijn ze, allebei.
‘Ze is gevallen in een pothole,’ deelt Nirmali droog
mee. ‘Ik reed vlak voor haar. Op het nippertje kon ik
zelf dat gigantisch gat ontwijken maar toen ik achterom
keek, zag ik het gebeuren: ze knalde op de rand en viel.’
‘My wrist hurts but it’s okay, don’t worry,’ grimlacht
Dimple dapper in haar helm. Maar ze heeft geen voorlicht meer. De koplamp van de Classic 350 is een gat met
draden. Onmogelijk om zo verder te rijden.
Nirmali stelt voor in het volgende stadje, 10 km
verderop, te stoppen en een onderkomen te zoeken.
Maar Dimple schudt vastberaden het hoofd. ‘Nee, laat
ons doorrijden. Mijn pols doet pijn, maar ik ben oké.
Let’s go.’ Nirmali glimlacht. Mijn reisgenoten zijn diehards. We vinden snel een garage, en tien minuten later
kunnen we weer rijden. We vechten en bijten ons langs

Als een geasfalteerde weg zo pokdalig wordt dat je zelfs
als motorrijder de gaten niet meer kan ontwijken, weet
je dat je in India bent. Auto’s kruipen, vrachtwagens
kreunen. Wielassen herstellen moet hier ongeziene winsten opleveren. Tuktuks en kleine motortjes flitsen ertussendoor. Voortdurend moet je alert zijn voor verkeer
dat plots uitwijkt voor zo’n diep gat in de weg. En zodra
de moesson toeslaat, gaat het mis met de afwatering van
de wegen. Zand wordt modder en slush; wat een weg
was, wordt een rivier, en potholes lopen onder tot je ze
niet meer ziet.
Spookrijden is courant, meestal half in de linker
berm, soms op het uiterst rechtse baanvak. Wild toeterend en knipperend met de lichten komen ze je tegemoet. Lang niet iedereen heeft zelfs maar één werkend
licht, en fietsers, mensen en koeien verplaatsen zich onverlicht. Alleen in de steden is er iets wat voor straatverlichting kan doorgaan, daarbuiten heerst het volslagen
duister. Nog een reden om het donker te mijden.
Koeien bewegen traag, honden snel, kippen onvoorspelbaar. Koeien moeten uiteraard te allen tijde ontweken worden. In de steden heb je het fenomeen ‘rumble
strip’, soms aangekondigd met een klein geel bordje. Als
plots alle verkeer in de remmen duikt, weet je dat je zo’n
uitvergroot wasbord kan verwachten. Tanden op elkaar
houden als je erover dendert, of je bent je tong kwijt.
Een uitgelezen test voor opgebonden bagage. Overigens
hebben alle steden en dorpen bolronde ‘speed breakers’
voor en na kruispunten. Meer dan eens ben ik eroverheen geknald, want ze zijn amper te zien.
Een greep uit de belevenissen onderweg: de achteras
van een kleine vrachtwagen begeeft het en begint, met
één wiel eraan, aan een wilde dans over de viervaks-

De jongens van de Sylhet Biking Community, Dimple en ik bij de vrouwen
van een matriarchaal Kashi-dorp in Bangladesh. Het giet inmiddels en
we weten dan nog niet wat ons te wachten staat.

baan om uiteindelijk tegen de zijreling te knallen. Het
voertuigje zelf krast een vurig slijpspoor in het beton
en staat uiteindelijk stil. Wonder boven wonder is er
niemand geraakt of gewond. In een dorpje ligt een kleuter te dutten, midden op de weg. Het verkeer meandert
eromheen. Ze is niet ziek of dood, zo blijkt als ze even
later opspringt en verder speelt.
In hartje Delhi ment een herder een troep van zo’n
vijftig koeien langs de middenberm. Eén koe struint
MOTOREN & TOERISME
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Parambir Singh, lid van de Shillong HOGs. Helmen zijn
verplicht maar voor Sikhs geldt de tulband als helm.

Algemene informatie

Nirmali beslist dat we eerst gaan ontbijten. Zij is de
leider: ze bepaalt de timing, regelt de haltes en communiceert met wie ons in het volgende stadium opwacht.
Dimple sleept de eerste tas naar haar Classic 350 en
hangt met de knoopvaardigheid van een beginnende
scout de rol aan het frame. Ze heeft zich nog niet omgedraaid of het ding zakt al naar beneden. Met de tweede
tas aan de andere kant lukt het iets beter, maar bestand
tegen Indiase potholes lijkt me deze constructie niet. Ik
bied hulp aan maar ze wil van geen liefde weten. “Ik wil
dit alleen kunnen!” Als ik nadien terloops de speling op
de tassen controleer, blijkt alles muurvast te zitten. Pas
later kom ik te weten dat ze niet alleen nog geen drie
jaar rijdt, maar dat ze ook nog nooit een lange motorreis
zonder assistentiewagen heeft gereden, en nooit met
bagage. Maar haar skills en de reflexen die nodig zijn
voor de gevaarlijke cocktail van razend slechte wegen en
hachelijk verkeer, zijn het tienvoud van wat in de westerse wereld nodig is. Eén jaar motorrijden in India staat
voor tien jaar rijden bij ons, daar ben ik van overtuigd.

Met Richa en Nirmali onderweg naar
het Throttle Fest biker festival in
Arunachal Pradesh, India.

BEVOLKING EN TAAL
Guwahati is de grootste stad van Northeast (2,3
miljoen inwoners), Siliguri is de tweede grootste
(700.000 inwoners). De hele bevolking van India
werd in 2019 geschat op 1,37 miljard, net iets
minder dan China met 1,4 miljard. Northeast
gaat prat op zijn diversiteit aan volkeren,
culturen, religies en talen, die vreedzaam naast
elkaar bestaan. Iedereen spreekt naast de eigen
taal ook Hindi en vaak Engels.
POLITIEK EN VEILIGHEID
Op dit moment is het in India politiek onrustig.
De rechts-nationalistische BJP-partij die aan
de macht is, doet er alles aan om India om te
vormen tot een hindoestaat. De 200 miljoen
moslims (14.2% van de bevolking), worden
daarbij steeds meer buitenspel gezet, wat
heeft geleid tot met geweld neergeslagen
betogingen, opstanden, een avondklok en
internetshutdowns.
Ook het geweld tegen vrouwen neemt toe. Zelf
heb ik me geen enkele moment bedreigd of
onveilig gevoeld, maar mijn Indiase reisgenote
Dimple (die zeer mondig is en lak heeft aan
conventies) raakte in Delhi verwikkeld in een
zeer heftige woordentwist met enkele mannen.
Kortom: voorzichtigheid is geboden.

Het grote onbekende

Nog nooit in mijn leven ben ik zó nat geweest als in Bangladesh.

doodgemoedereerd dwars over de vier baanvakken. Een
tuktuk moet vol in de remmen, de passagiers landen bijna
op zijn schoot; twee scooters en een Ambassador-taxi
missen het rund op een haar. De botsing van de megalopolis met het platteland in een oogopslag.
Het is spitsuur in Delhi (dat overigens duurt van 7
uur tot 20 uur, soms nog later). Voor de zoveelste keer
stropt het verkeer. Stapvoets schuiven we verder tot de
oorzaak van het infarct te zien is: een gevecht tussen
twee mannen, midden op de viervaksbaan...

Nat, natter, natst
22 juli. Ik word om 6 uur wakker van luid geroffel op
het dak. Regen, en niet zo’n beetje. We zijn dan ook in
Meghalaya, de natste staat van heel India. Buiten kijk je
tegen een muur van somber grijs. De drie Enfields staan
zielig te druipen in diepe plassen. Vandaag overhandigen we de estafettestok aan Bangladesh, om 11 uur aan
de grens in Dawki-Tamabil. De afstand die we moeten
afleggen is nog geen 20 km, over een smalle, slingerende
asfaltweg dwars door dichte jungle. De twee anderen
beginnen zoals steeds fluks en gezwind aan het opladen
van de motoren. Ik opper om nog even te wachten, maar
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De Bengalen hebben zich van grens vergist. Israt Khan
Mojlish, National President van WIMA Bangladesh en
ambassadeur voor WRWR, zal twee uur later aankomen,
laat ze weten. Wat ons in Bangladesh te wachten staat,
weten we niet. Behalve de broodnodige uitnodigingsbrief voor het land, kregen we geen planning of andere
details. We weten dat we een week later terug in India
moeten zijn voor Dimple’s terugvlucht. Wat we in die
dagen zullen doen, op welke motoren we zullen rijden,
welke routes we rijden en met wie, dat is nog onbekend.
We zijn vroeger dan de Bengalen aan de grens. Tijd
genoeg voor alle stempels in onze paspoorten en om de
twee motoren veilig weg te zetten op de lokale legerpost
(ook iets wat Nirmali regelde). Motoren zwaarder dan
165 cc zijn verboden in Bangladesh en huurmotoren
komen sowieso het land niet in.
Ineens verschijnt de Bengaalse delegatie, wild toeterend: Israt met in haar kielzog een tiental jonge kerels.
Geen andere vrouw te bekennen. Met de jongens worden
handen geschud, de vrouwen omhelzen elkaar. Iedereen
schiet selfies en foto’s, en ook de grenssoldaten van
beide landen komen erbij staan. Nirmali overhandigt
plechtig de kist met de ‘baton’ aan Israt. Dimple en ik

Motoren zwaarder dan
165 cc zijn verboden
in Bangladesh en
huurmotoren komen
sowieso het land niet in.
MOTOREN & TOERISME
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Leden van de Brahmaputra HOG (Harley Owners Group)
onder leiding van Shantanu Barbaruah (uiterst links) en
de Shillong HOG ontvangen ons in Guwahati, India.

In de wereldberoemde theevelden van Darjeeling wordt bijna het jaar
rond geplukt, ook in de gietende regen.

In een dorpje ligt een
kleuter te dutten,
midden op de weg.
Ze is niet ziek of
dood, zo blijkt als ze
even later opspringt.
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nemen afscheid van onze dappere aanvoerster.
En dan is het tijd om te gaan rijden. De jongens van
de Sylhet Biking Community motor club staan onbaatzuchtig twee van hun motoren aan ons af. Tot we naar
Dhaka vertrekken, mag ik op een Yamaha FZS 250cc
rijden en Dimple op een Suzuki Gixer 150 cc. Allebei pittige, lichte brommers, helemaal geschikt voor de razend
slechte wegen van het land, zo zal blijken.
In colonne rijden we de 60 km naar de stad Sylhet.
Bij aankomst in het hotel staat Sahid Zaman, baas van
de 130 leden tellende club, ons op te wachten met een
grote bos bloemen. ‘Bikers are brothers’ staat erop, het
motto van de club. Ik ga er zowaar van blozen.
Nog meer verrassingen volgen. Israt heeft beslist
dat wij hier blijven, onder de vleugels van de jongens.
Zijzelf neemt de bus naar Dhaka, waar ze ons drie dagen
later verwacht voor de ontmoeting met de motorrijdende vrouwen. Als het donker is, komen de jongens
ons oppikken en voeren ons door de modderige straten,
behendig slalommend door het verkeer van riksja’s,
tuktuks, auto’s, handkarren en blootvoetse voetgangers.
In het restaurant maken we eindelijk echt kennis met de
hartelijke, verlegen motards. Een paar spreken Engels,
maar de meesten enkel Bengaals en Hindi. Hindi wordt
daarom de voertaal en Dimple de tolk.

IJsjes en matriarchen
Het is droog en heet. De eerste halte is een stop voor
een ijsje. Dan weer verder rijden. gps of kaart hebben we

Boven: veel te kort ontmoeten we enkele vrouwen van WIMA-Bangladesh in de
hoofdstad Dhaka aan wie we de WRWR-stok overhandigden.
Onder: Sahid Zaman (met helm) en zijn jongens.

niet nodig, deze motorrijders kennen de regio als hun
broekzak. Dwars door theeplantages en smalle, steile
aardewegen klimmen we de dichtbegroeide, groene
heuvels op naar Nirala Pungi, een dorp van de Khasi, een
matriarchaal volk. Er bestaan eeuwenoude matriarchale
tradities in Meghalaya in India, tot diep in het binnenland van Bangladesh bij de Khasi en de Garo-volkeren.
Vrouwen leiden een onafhankelijk leven, beheren de
centen en de meeste kleine bedrijven. De familienaam
van de moeder wordt overgenomen door de kinderen.
De jongste dochter van het gezin erft alle voorouderlijke bezittingen. In tegenstelling tot de rest van India en
Bangladesh, wonen mannen na het huwelijk in het huis
van hun schoonmoeder. Al blijken de Khasi en de Garo
hun vrouwvriendelijke tradities langzaam te verliezen,
het blijven de grootste, nog bestaande matriarchaten
ter wereld. Ik wil er graag meer over weten, maar de taal
blijkt een onoverkomelijke hindernis. De Khasi-vrouwen
spreken Bengaals, maar het heen en weer vertalen van
Engels via Hindi naar het Bengaals en terug, is te tijdrovend. We moeten terug zijn voor het donker, bovendien
slaat de beginnende motregen om in stortregen. De
droge aarde is veranderd in een spekgladde piste met
diepe geulen; zelfs te voet blijven we maar met moeite
overeind. Zaman, de beste motard van de jongens, helpt
al schaatsend de ene na de andere motor over de heuvels, maar zelfs hij gaat een paar keer tegen de vlakte. Er
is bijna geen doorkomen aan. Zes Mahindra-jeeps proberen naar boven te rijden. Hoofdschuddend kijken we in

de stromende regen toe hoe ze na veel glijden, duwen en
sleuren alle zes boven geraken.
Uren later staan we uitgehongerd en tot op het bot
doorweekt weer in Sylhet. Zo totaal uitgeput als nu
ben de ik de hele reis niet geweest. Uiteindelijk zullen
we een handvol vrouwen op ‘scooty’s’ ontmoeten voor
een ontbijt en een snelle fotoshoot met vlag en estafettestok, en dat is het. Van het geplande onderzoek en
de interviews voor het artikel dat ik over de moedige,
emanciperende motardes in Bangladesh wil schrijven,
zal daar en dan nauwelijks iets in huis komen.

Moessonvoorbereidingen
Waarom kom ik net nu, en niet in het najaar als de
moesson voorbij is? Die vraag kreeg ik onderweg keer
op keer, van hoteleigenaars, theeverkopers, leraars
en andere motorrijders. Het eenvoudige antwoord is:
omdat ik leraar ben, en mijn vakantieperiode in juli
en augustus valt; het was dan of niet. Met de moesson
zou het wel meevallen, dacht ik. De regen is weliswaar
even nat als bij ons, maar wel warm. Bovendien had ik
me goed voorbereid. Niet alleen met de beste regenkledij en waterdichte bagagerollen, maar ook mentaal.
Ik herlas het boek ‘Chasing the Monsoon’ van Alexander Frater, een hilarisch en fascinerend relaas van een
tocht in het spoor van de moessonregens, vanaf het
zuidelijkste punt dwars door het hele subcontinent,
eindigend in Cherrapunji, de natste plaats ter wereld.
Frater onderzocht ook de feesten die ermee gepaard
MOTOREN & TOERISME
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In de Enfieldfabriek is
elk onderdeel vanaf
de eerste schroef
met een lijvig dossier
gekoppeld aan één
specifieke motor.
gaan, het reikhalzend uitkijken naar de eerste regens
en de kinderlijke vreugde van de Indiërs als die effectief
vallen. Niet dat ik er inmiddels even dol op ben, maar
ik weet dat zonneschijn na regen komt, en kleren en
wegen de dag nadien weer kurkdroog zijn. Grosso modo
regent het een dag op twee, en meestal houdt de regen
na enkele uren op – zeer natte uren, moet ik toegeven.
De temperaturen doorheen de hele reis gingen van 15
graden in Darjeeling tot 38 graden in Guwahati. Ik vond
het allemaal prima.

Enfieldverhaal
En de Enfield Himalayan? Die rijdt als een rustige, vriendelijke loebas. Met dik 40 kilo meer op de weegschaal
dan mijn reis-Suzuki DR 650 SE (191 kg tegenover 147
kg) en iets meer dan de helft van zijn kracht (24,5 pk (18
kW)) tegenover 43,8 pk (32 kW)), verwachtte ik vooral
gesukkel offroad. Maar zie, de Himalayan trekt zich met
verbazend gemak door slush, rivier en zand, en over elke
helling die zich aandient. Het lage koppel van de motor
doet wonderen. Ik kijk, richt en hobbel overal doorheen.
De hele motor is van nul af aan specifiek voor het extreme hooggebergte gebouwd, en dat betekent dat-ie zowat
voor elke uitdagende reis geschikt is. Het moet gezegd,
ik mis wel pk’s. Snelheid vind ik niet van belang in India
of op andere lange reizen, maar bij inhaalmanoeuvres
wil ik overschot hebben, en dat is er niet.
Toen mijn Indiase vriendinnen begin november hun
foto’s postten van Rider Mania in Goa (met 8.000 bikers
in 2019 het grootste Enfield bikerfestival ter wereld)
zag ik tot mijn verbazing dat ook Marco La Cognata van
Locotrans in Waterloo ginder bleek te zijn. Marco en zijn
vader Giorgio verdelen Enfield al sinds 1991 in België.
In Chennai, waar de hoofdfabriek van Enfield gevestigd
is, kregen ze een uitgebreide rondleiding. Merken tonen
uiteraard enkel hun meest gepolijste kant, maar Marco’s
relaas is toch indrukwekkend. In de fabriek is 20 % van
de hoofden op de montageafdelingen vrouw. De reden
is dat ze secuurder werken dan mannen. Er werken ook
een aantal vrouwen in sleutelfuncties, veel meer dan in
andere Indiase firma’s. Elke arbeider doet om de week
een andere job, om hen geboeid en alert te houden. En
elk onderdeel is vanaf de eerste schroef met een lijvig
dossier gekoppeld aan één specifieke motor. Werkelijk
elke motor ondergaat duizend testen voor hij de deur
uitgaat.
Er is nog iets unieks aan het Enfieldverhaal. Omdat
ze sinds 1955 lokaal gebouwd worden, vind je in de

Vervoer en verkeer
VLIEGEN
Naar Kolkata vliegen is betaalbaar mits je vele
maanden op voorhand boekt. Vanuit Kolkata
kan je binnenlandse vluchten nemen naar
alle grotere plaatsen in Noordoost-India, of
een nachttrein. Binnenlandse vluchten zijn
spotgoedkoop en makkelijk te boeken:
www.makemytrip.com
TREIN
De nachttrein van Kolkata naar Siliguri kost
2.594 INR (34,60 euro), first class AC. Let op:
deze trein is weken op voorhand volzet en enkel
te boeken via een niet-Indiase tussenagent:
www.12go.asia/en/india
MOTOR HUREN
Bij Darjeeling Riders in Siliguri huurde ik een Royal
Enfield Himalayan 411 cc met standaard ABS (niet
uitschakelbaar), nieuwe banden, bagagerek in
L-vorm, ‘leg guards’ en ‘third party’-verzekering.
Dagprijs voor 40 dagen: 1.000 INR (13,16 euro),
in totaal 40.000 INR (526 euro). De dagprijs kan
oplopen op tot 1.700 INR (22,40 euro) als je de
Himalayan in andere steden in India huurt en/of
voor kortere periodes:
www.darjeelingriders.com
Andere types huurmotoren vind je in zowat elke
grotere stad in India: Enfield (alle types), KTM
Duke 200 of 390 cc, BMW G310GS, Hero Xpulse
200 (nieuwe Indiase offroad), Bajaj Avenger,
Bajaj Dominar, Harley-Davidson Iron 883, ...
VERKEER
In India en Bangladesh wordt links gereden.
Oefenen in vergelijkbare chaos kan vast in
Rome of Napels, in het spitsuur. Toeteren is een
absolute must: niet gehoord worden staat in
India gelijk aan onzichtbaar zijn. Het is wel weer
wennen bij terugkeer in Europa.

Arunachal Pradesh, India.
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Overnachten
Ik kon vaak bij bikers thuis logeren. In India zijn hotels
en guest houses goedkoop, in Bangladesh bijna dubbel
zo duur voor dezelfde standaard. In beide landen is de
kwaliteit wisselend. Je kan vaak online boeken. Als je ter
plekke boekt is de prijs onderhandelbaar. Alleen bij de
luxehotels is ontbijt inbegrepen, maar eettentjes zijn overal
te vinden. Drie aanraders:
MONTANA VISTA - SILIGURI
In Siliguri. Een bijzonder smaakvol en luxueus hotel in
een rustige buitenwijk van deze drukke stad. Strakke
laagbouw en veel donker hout. Privaatparking en
zwembad. Kraaknet, lekker eten en uiterst vriendelijke en
behulpzame staff. www.montanavista.in
GARAGE65.IN - SILIGURI
Voorjaar 2020 gaat een nieuw biker hostel, café,
garage, reisorganisatie en motorverhuurbedrijf, annex
motormuseum open in Siliguri: ‘one pit stop for bikers
including everything’. Zeer betaalbaar hostel voor
motorrijders en backpackers, met slaapzaal en enkele
kamers. Verhuur van alle types Royal Enfield, Bajaj
Avenger, Bajaj Dominar en scooty’s, en zelfs auto’s.
info@garage65.in of Nirmali Nath tel. +91 88227 15683
REYSO URBAN HOMESTAY - DARJEELING
Zo’n vijftal kilometer voor Darjeeling zelf. ‘Homestay’
in de ware betekenis van het woord. Slechts één ruime
tweepersoonskamer met balkon, met uitzicht over de verre
pieken van de Himalaya en het lekkerste eten van de hele reis!
www.facebook.com/reyso.urbanhomestay

Met de zware
Himalayan verwachtte
ik vooral gesukkel
offroad, maar hij trekt
zich met verbazend
gemak overal doorheen.
kleinste dorpen mecaniciens, die onderdelen hebben en
aan de motoren kunnen werken. Niet onbelangrijk voor
tochten door dit immense subcontinent.

Paard en ruiter
Een paar keer kom ik in de problemen met de
Himalayan, al ligt dat eerder aan de ruiter dan aan het
paard. De eerste keer is als we met zijn drieën naar het
Throttle Fest biker festival in Arunachal Pradesh rijden,
Nirmali, Richa Devi, een pittige Indiase uit Australië, en
ik. Een stevige landslide dient zich aan, met een colonne
voertuigen die zich een weg baant door de modder,
langs rotsen en diepe geulen. Het gaat hoe langer hoe
trager. Ik rijd net iets te dicht achter Richa voor me, trek
de koppeling te laat in en de motor slaat uit. Ik val met
mijn helm hard op de stenen. Mijn enige valpartij van de
hele reis. Resultaat: twee polsen, een heup en mijn ego
goed geblutst door eigen klunzigheid. De motor en ik
worden omhoog gehesen, de pols gaat in een rekverband
en dat is dat; geen blijvende schade.
Een dikke week later bevind ik me in een gelijkaardige situatie, met nog meer stenen en slush. De weg gaat
steeds steiler omhoog naar Bomdila, een dorp in het
westen van Arunachal Pradesh. De regen valt gestaag,
ik zit als enige motor in een file van auto’s en kleine
bestelwagens. Voor het eerst in mijn leven aanschouw ik
het fenomeen: stroperige modderstromen glijden vanuit
de bergen de weg op. Ik ben al vier keer bijna onderuit
gegaan, deze modderval is de laatste druppel. Ik kom
nog weleens terug om Tawang Monastery, dat op 3.000
meter hoogte ligt, te bekijken. Ik keer om en dobber
fluitend terug naar beneden. Ik begin meteen andere
plannen te smeden. Darjeeling, misschien het begin
van Sikkim? Maar eerst vanavond een warme douche bij
vrienden in Guwahati.

En dan nog dit…

Een van de gebouwen van Jantar Mantar, het
observatorium in Delhi, gebouwd in 1724.
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Er is veel waarover ik niet heb geschreven. Stuk voor
stuk extra redenen om Northeast en India te bezoeken.
Het heerlijke eten dat ik overal at bijvoorbeeld. En de
natuurparken die dicht zijn tijdens de moesson, maar
naar verluidt subliem. Darjeeling, met zijn prachtige
vergane koloniale glorie en de duurste thee ter wereld,
en Jantar Mantar, het sublieme observatorium in Delhi,
gebouwd in 1724.

Bikers bij hun customised Enfields op het Throttle Fest in Arunachal Pradesh, India.

Ook de Teesta Thumpers mogen niet onvermeld
blijven, de Enfieldclub met als motto ‘We ride to make
friends’. Zij hebben ons de eerste dag van de estafetterit
begeleid naar de grens met Nepal. Ook de Brahmaputra
HOG (Harley Owners Group) onder leiding van Shantanu Barbaruah en Shillong HOG boden ons een gastvrije
onthaal en begeleiding.
Nog een paar hoogtepunten: het tweedaagse
Throttle Fest, een biker festival in Arunachal Pradesh
met meer dan tweehonderd gecustomisede Enfields. En
het bezoek aan een school in Jalpaiguri op uitnodiging
van Kshounish Guha, een lid van de Teesta Thumpers-club, die er directeur is. En de ontmoeting met
Anita Krishnan, de boomlange National President van
WIMA-India, Suparna Sarkar, zingende motorrij-instructeur en Dee Shankar, motorrijdster en lesgever
zelfverdediging in scholen in het hele land.
Ten slotte moet ik zeker nog Charles G. Mahbert vermelden, de stille en genereuze baas van Montana Vista:
motorrijder en verzamelaar van historische motoren,
jeeps en vrachtwagens uit alle bouwjaren. De collectie
wordt binnenkort ondergebracht in een museum annex
biker hostel. Bij het afscheid zei hij: “Bikers never say
goodbye. They say: see you again …!” Hij heeft het bij
het rechte eind.

In het westen van Arunachal Pradesh, tegen de grens met Bhutan, wonen
veel Tibetanen en is het boeddhisme de belangrijkste godsdienst.
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