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Algemene informatie 
 

land 

 
 

 
 
Nepal is 3,5 keer groter dan Nederland en heeft 30 miljoen inwoners (Nederland 17 miljoen). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nepal
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Het zuidelijke gedeelte (langs de grens met India) is niet bergachtig. De hoogte is ook niet zo groot 
(tussen 100 en 400 meter). Hier heerst een (sub)tropisch klimaat. 
Het klimaat in Chitwan zie je hieronder. 

temperaturen in Chitwan
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Het noordelijke gedeelte (langs de grens met Tibet/China) bestaat uit de hoogste bergen van de 
wereld. Hier kun je moeilijk iets zeggen over het klimaat. Dat is namelijk erg afhankelijk van de 
hoogte. 
Op het hoogste overnachtingspunt van onze trekking (op een hoogte van 5100 m) is het klimaat dat 
je hieronder kunt zien. Best wel koud! We blijven hier maar één nacht. 

temperaturen in Gorak Shep
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vlag 
De vlag van Nepal is heel bijzonder. Het is de enige vlag in de wereld die 
niet rechthoekig is. 
De symbolen betekenen de maan en de zon. 
 
 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Nepal
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tijdzone 
In Nepal is het tijdens onze wintertijd 4 uur en 45 minuten later dan in Nederland. 

voorbeelden 
8.00 uur in Nederland  12.45 uur in Nepal 
16.30 uur in Nederland  21.45 uur in Nepal 
21.15 uur in Nederland  02.00 uur in Nepal (de volgende dag dus) 
 
8.00 uur in Nepal  3.15 uur in Nederland 
16.30 uur in Nepal  11.45 uur in Nederland 
21.15 uur in Nepal  16.30 uur in Nederland 

Hier kun je zien hoe laat het in Nepal is. 
Als het in Nederland zomertijd is, is het in Nepal 3 uur en 45 minuten later dan in Nederland. 
 

munteenheid 
De munteenheid in Nepal is de Nepalese roepie (NRp). 
De waarde van de roepie verandert elke dag. 
Eén roepie is maar heel weinig waard, ongeveer 0,8 cent. 
Makkelijker is om te rekenen met 100 roepies. Dat is ongeveer 
€ 0,79. 
Op internet kun je het ook zien. 
 
Er zijn bijna geen muntjes (want die zijn toch maar heel weinig 
waard). 
Heel veel wordt betaald met papiergeld. 
Omdat de mensen niet rijk zijn, hebben ze vaak geen papiergeld 
met een grote waarde. Zo is € 50,- in Nepal NRp 6.300,-. Daarom heb je dan ook vaak een hele stapel 
papiergeld in je portemonnee. 
In de grootste steden (Kathmandu en Pokhara) kan je geld uit een geldautomaat trekken. In de 
bergen is dat helemaal niet mogelijk. Je moet dus voldoende geld voor de hele trekking door de 
bergen meenemen. En dat bedrag moet dan in kleine briefjes zijn. Als je bijvoorbeeld in een 
teahouse een drankje wilt betalen van NRp 60 (dat is dus ongeveer € 0,50) en je betaalt met een 
briefje van NRp 1.000,- (dat is € 7,90) dan hebben ze vaak geen geld genoeg om het wisselgeld terug 
te geven. 
 

armoede 
In Nepal is veel armoede. In 2010 had 25% van de mensen een inkomen beneden de armoedegrens 
(de armoedegrens is het inkomen dat je nodig hebt op te kunnen leven [eten kopen, kleding, 
toiletartikelen etc]). 
In 2017 verdiende een Nepalees in EEN JAAR gemiddeld $ 872 (dat is € 764,-). 
Dat was al wel beter dan in 2016. Toen was het jaarinkomen gemiddeld $ 757 (dat is € 664,-). 
En veel beter dan in 2006. Toen was het jaarinkomen gemiddeld $ 414 (dat is € 336,-). 
De verdeling van het inkomen is erg ongelijk. Er zijn heel veel mensen die weinig verdienen en maar 
heel weinig die veel verdienen. 
Voorbeeld 
Als er 100 mensen $ 2000 verdienen, dan moeten er 415 mensen zijn die maar $ 600 verdienen om 
op het gemiddelde inkomen uit te komen. 
 

https://www.kalender-365.nl/wereldklok/Nepal.html
https://www.wisselkoers.nl/calculator


 
7 

 

aardbeving 2015 
Op 25 april 2015 was er om 11.56 uur een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van 
Richter. Er werden veel gebouwen verwoest (de bouwvoorschriften zijn niet zo goed als in Nederland 
en de uitvoering van de werkzaamheden is ook niet geweldig). Er waren minstens 7.557 doden en 
14.123 gewonden. 
De hulpverlening was erg moeizaam: veel dorpen in de bergen zijn normaal gesproken al moeilijk te 
bereiken (alleen lopend of met ezels en yaks). 
Samen met familie en vrienden hebben we toen € 1500 opgehaald. Dit is ten goede gekomen van 
Nanda Bastakoti (gids van mijn tweede reis), Somnath Simkhada (assistent gids van mijn tweede reis 
en broer van Baikuntha Simkhada (de gids van mijn eerste reis)) en Ramesh Bhatta (drager van mijn 
tweede reis). 
Op 12 mei 2015 was er een tweede aardbeving, ook met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. 
Hierbij kwamen 37 mensen om het leven. 
 

godsdienst 
Van de bevolking is 81,3% Hindoe. 9% van de bevolking is Boeddhist, 4,4% hangt de islam aan, 3,1% 
is aanhanger van het inheemse kirant-geloof en 1,4% is christen. 
De godsdiensten leven over het algemeen vreedzaam naast elkaar. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zAwePsGyw5w
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Tibet Peace Inn 
Paknajol Road 
Thamel, Kathmandu, Nepal 
Phone: +977 1-4380653 
Mobile: +977 985-1059279 

 

23 februari 2018, vrijdag 
 
Vandaag vliegen we via Istanboel naar Kathmandu. 
Hieronder zie je de gegevens en het vluchtnummer van onze vlucht. 

 
 
Je kunt de vlucht realtime volgen op flightaware.com. Je moet dan de vluchtnummers invullen. 
De tijden zijn lokale tijden. 
We vertrekken vanaf Schiphol om 18.15 uur. 
We landen in Istanboel om 23.45 uur Turkse tijd, dat is 21.45 uur Nederlandse tijd. 
We vertrekken weer uit Istanboel om 1.45 uur, dat is 23.45 uur Nederlandse tijd. 
 

24 februari 2018, zaterdag 
 
We komen om 11.25 uur (Nepalese tijd, dat is 6.40 uur 
Nederlandse tijd) aan in Kathmandu. 
We worden met een auto opgehaald van het vliegveld. 
Onze hotel is Tibet Peace Inn in Kathmandu. 
 

https://nl.flightaware.com/
http://www.tibetpeaceinn.com/
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Als we onze spullen op de kamer hebben gebracht, gaan 
we meteen het centrum van Kathmandu in. We zitten 
namelijk vlak bij het toeristisch centrum. Die wijk heet 
Thamel. Er zijn nauwe straatjes, heel veel winkeltjes en 
restaurantjes. Het is er een drukte van belang. 
De winkeliers willen graag verkopen en spreken je op 
straat aan. 
Als je wat wilt kopen, is afdingen (proberen een lagere 
prijs te krijgen) heel gewoon. Soms kom je wel uit op de 

helft van de prijs die eerst gevraagd werd. In de bergen is het niet de bedoeling om af te dingen op 
eten. 
 

    
 
We gaan ook lekker uit eten. Misschien wel in Northfield Cafe. 

 
 
Of naar het Yin Yang restaurant. 

 

http://www.northfieldcafe.net/
https://www.facebook.com/yinyangrestro
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25 februari en 26 februari 2018, zondag en maandag 
 
Deze twee dagen gaan we gebruiken om Kathmandu te verkennen. 
We gaan een aantal bezienswaardigheden bekijken. 
 

Durbar Square 
Dit is een groot plein in Kathmandu. Er staan heel 
veel verschillende tempels. Ook is het paleis van de 
voormalige koning hier te vinden. 
 
Vlakbij is een huis waar de Kumari woont. Dat is een 
meisje, waarvan de Nepalezen geloven dat het een 
godin is. 
In 2017 is er een nieuwe Kumari aangewezen. 
Hieronder zie je van haar een foto. 

 
Ze blijft Kumari totdat ze voor het eerst ongesteld 
wordt of een wond oploopt waaruit ze bloedt. 
Ze woont niet meer bij haar ouders, maar in het 
speciale huis. Daar krijgt ze les in veel godsdienstige 
zaken. Ze wordt vereerd. 
Eén keer per jaar wordt zij op een gouden kar 
rondgereden door Kathmandu. 
Op haar voorhoofd zie je een tika. Een teken gemaakt van kleurpoeder en geurende specerijen (soms 
vermengd met rijst). Het is een eerbetoon. 
 

Pashupatinath 
Hier staat een heilige Hindoetempel voor 
Pashupatinath aan de heilige Bagmati rivier. 
Overleden Hindoes worden gecremeerd. Dat 
gebeurt hier. Niet in een crematorium maar in 
de open lucht op een brandstapel. Van een 
afstand kunnen we de crematie bekijken. 
De tempel mag alleen bezocht worden door 
Hindoes. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kumari_(goddess)
http://www.babakoto.eu/Articles/Nepal/Pashupatinath/Pashupatinath-Dutch.htm
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Boudhanath 
Boudhanath is een grote stoepa. Het is een belangrijk bouwwerk voor de Boeddhisten. 
Tijdens de aardbeving van 2015 werd de stoepa ernstig beschadigd. Maar hij is weer gerestaureerd. 
Je kunt om de stoepa heen lopen. Daar zijn allerlei (souvenir)winkeltjes, restaurants en winkels met 
religieuze artikelen. 

    
 
Aan hetzelfde plein is ook een boeddhistisch klooster. 

    
 

Swayambhunath 
Swayambhunath wordt ook wel Monkey Temple genoemd. 
Natuurlijk omdat er daar veel apen zijn. 
De tempel ligt op een heuvel in Kathmandu met groene 
begroeiing waar de apen prima kunnen verblijven. 
Mensen brengen offers naar de tempel: vruchten, rijst etc.. De 
apen zijn daar dol op ☺. 
Om naar de tempel te komen moet je een trap met 365 treden 
beklimmen. 

 
Van de heuvel heb je een prachtig uitzicht over de vallei van Kathmandu. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Boudhanath
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoepa
https://en.wikipedia.org/wiki/Swayambhunath
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Garden of dreams 
In Kathmandu is ook de Garden of dreams. Hier ben ik nog niet geweest. Maar dit keer gaan we hem 
wel bezoeken. 

    
 
En verder gaan we natuurlijk gewoon lekker rondneuzen in de stad. 
Er is altijd veel te zien, mensen in mooie kleding, riksja's, tempels enzovoort. 
Ook moeten we nog enkele dingen kopen voor de trekking (hele warme handschoenen en een hele 
warme muts voor mij). 
 

27 februari t/m 1 maart 2018, dinsdag t/m donderdag 
 
Op dinsdag 27 februari gaan we Kathmandu verlaten. We gaan met het vliegtuig naar Pokhara. 
We laten een deel van onze bagage achter in het hotel. Dikke truien, slaapzakken, wandelstokken en 
zo hebben we tijdens de trekking nodig, maar niet op dit deel van de reis. 
 

 
 

http://www.gardenofdreams.org.np/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pokhara_(stad)
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Hotel Spring 
Lakeside, Durbar Marg Lane 
Pokhara - 6, Nepal 
Phone +977 61 467351 
 +977 61 467352 

+977 9856025587 

 
 
Pokhara is ook een flinke stad aan een meer. De afstand van Kathmandu naar Pokhara is 205 km. Als 
we met de bus zouden gaan zou dat al gauw een uur of acht rijden zijn. Daarom gaan we met het 
vliegtuig. Dan is het 20 minuten vliegen. Zo houden we lekker veel tijd over om rond te kijken. 
De bus kost echter maar € 10,- per persoon en het vliegtuig € 100,-. 
Een busreis in Nepal is ook een hele belevenis. De wegen zijn niet zo goed als in Nederland. En 
verkeersregels worden niet nageleefd. Je kunt per toeristenbus reizen. Dat is redelijk luxe. Maar ook 
met een local bus. Dat kost nauwelijks iets. Maar de bus wordt helemaal volgepropt met mensen. 
Ook op het dak gaan mensen mee. En natuurlijk bagage. En levende kippen en geiten. 
Misschien gaan we deze ervaring later nog een keer opdoen. 
Onze volgende busreis vanuit Pokhara zal met een luxe toeristenbus gaan. 
 
We worden weer met een auto opgehaald en gaan naar 
Hotel Spring. 

 
 
In Pokhara gaan we een aantal zaken bekijken en doen. 

http://hotelspringpokhara.com/
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Phewa Lake met pagoda 
Pokhara ligt aan het 
Phewa meer. In het 
meer ligt een eilandje 
met daarop een 
pagode. Je kan er naar 
toe gebracht worden 
met bootjes. 
 

 
 

Peace Pagoda 
Aan de overkant van het meer ligt op een heuvelrug de Peace Pagoda. Deze is pas in 1973 gebouwd. 
Vanaf de oever van het meer kun je via een steil wandelpad de Pagoda bereiken. Daar heb je een 
prachtig uitzicht over het meer, Pokhara en de bergen van de Himalaya. 
Er is nog een Peace Pagoda in Nepal, in Lumbini. Die ga ik later zelf bezoeken als Paulien weer thuis 
is. 
 

    
 

Holi festival 
Het hindoeïstisch geloof kent ook een aantal feestdagen. Holi is er 
één van. In Nepal worden deze feestdagen vaak festivals 
genoemd. 
Op deze feestdag wordt de lente gevierd. Het is niet op een vaste 
datum, maar hangt van de stand van de maan af. 
In 2018 wordt Holi in Kathmandu en Pokhara gevierd op 1 maart. 
In het zuidelijker deel van Nepal wordt het op 2 maart gevierd. 
Wij zijn dus op 1 maart in Pokhara en gaan het feest ook zeker 
meevieren. Bij dit feest wordt met kleurpoeder gegooid. Ook 
gekleurd water wordt gebruikt. Hiernaast zie je een foto van de 
gids van mijn eerste reis naar Nepal, Baikuntha Simkhada. 
We zullen het gaan meemaken. 
 

grotten 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phewa_Lake
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanti_Stupa,_Pokhara
https://nl.wikipedia.org/wiki/Holi-Phagwa
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Chitwan Village Resort 
Sauraha Rd, 00977, Chitwan, 
Nepal 
Phone: +977-56-580485 of 
 9855062152 (???) 

In de buurt van Pokhara zijn ook twee grotten. Eén ervan wordt bewoond door vleermuizen. Hij heet 
dan ook Bat Cave ☺. 
Even verder op is nog een grot. Misschien gaan we die bezoeken. 
 

stad 
Natuurlijk gaan we ook rondstruinen in de stad Pokhara. Langs het meer zijn veel toeristische 
winkeltjes, restaurants en hotels. Maar als je wat van het meer afgaat, zullen we vast van alles gaan 
zien. 
 

2 maart t/m 4 maart 2018, vrijdag t/m zondag 
 
Op vrijdag 2 maart pakken we een luxe toeristenbus naar 
Chitwan. De reis zal een uur of vijf duren. 
Chitwan is een Nationaal Park in Nepal. Het is een 
beschermd natuurgebied. Hier komen allerlei dieren 
voor: neushoorns, tijgers, vele soorten vogels enz. 
We zullen verblijven in Chitwan Village Resort. 

 
 
We komen aan het begin van de middag aan. Dan hebben we nog even tijd om te wennen aan het 
andere klimaat. Het is hier veel warmer en vochtiger dan in Pokhara. 

 
 
De volgende dagen gaan we van alles ondernemen. De volgorde staat nog niet helemaal vast. Dat 
doen we in overleg met de beheerder van het resort. 

https://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g293891-d2172602-Reviews-Bat_Cave-Pokhara_Gandaki_Zone_Western_Region.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_Chitwan
http://chitwanvillageresort.com/
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kanotocht en bezoek olifantencentrum 
We gaan 's morgens vroeg opstaan en met een jeep naar 
een plaats langs de rivier. Daar liggen uitgeholde 
boomstammen, waarin we een tocht over de rivier gaan 
maken. Het is dan nog erg stil, veel dieren slapen nog. Er 
hangt nog een lichte nevel over de rivier. De zon is net op. 
Dat is een heel bijzondere ervaring. 
 
 
 
 

Na een tijdje gaan we weer aan land en lopen naar een 
opvangcentrum voor olifanten. Hier worden olifanten 
verzorgd. Ook hele kleintjes! 
Dan gaan we weer terug naar het resort. 
 
 
 
 
 

 
's Middags maken we lopend een safari door de jungle. 
Een gids gaat met ons mee. 
En 's avonds gaan we overnachten in een boomhut. 
Dat ziet er ongeveer zo uit. 

 
 
We gaan ook een jeep safari doen. Dan kunnen we verder de jungle in komen. Of heel misschien 
(Paulien is er niet zo'n fan van) een safari op de rug van een olifant. 
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Tibet Peace Inn 
Paknajol Road 
Thamel, Kathmandu, Nepal 
Phone: +977 1-4380653 
Mobile: +977 985-1059279 

    
 
Ook kunnen we het baden van de olifanten gaan bekijken. 

 
 
Op 4 maart hebben we 's avonds een afspraak met Marshell, een kennis van Paulien, die op dat 
moment ook in Chitwan is. We gaan gezellig een biertje drinken! 
Je ziet, we hebben van alles te doen in Chitwan. 
 

5 maart 2018 Chitwan  Kathmandu, maandag 
 
Vandaag gaan we met de toeristenbus weer terug naar 
Kathmandu. 
Daar zullen we in de loop van de middag aankomen. We 
slapen weer in hetzelfde hotel als in het begin: Tibet 
Peace Inn. 
Dan gaan we onze spullen in orde maken voor de 
trekking, die morgen begint. 
We mogen op de trekking per persoon ongeveer 7,5 kg 
aan bagage meenemen. Dat wordt dan door één drager 
(die dus minstens met 15 kg op z'n rug loopt) gedragen. 
We moeten vooral veel warme kleren meenemen. Hoog in de bergen is het (erg) koud. Je kan de kou 
goed tegenhouden door verschillende lagen over elkaar aan te trekken. Dus bijvoorbeeld: thermo-
shirt, T-shirt, overhemd, fleecetrui, ski jack. Maar dat geldt ook voor je broek, je handen en je hoofd. 
Het is heel belangrijk om goed te slapen in de bergen. Dus we hebben prima slaapzakken mee 
(dezelfde als op de Kilimanjaro, daarin heb ik het helemaal niet koud gehad). En tijdens het slapen 
ook een muts op (of de capuchon van de slaapzak). 
Misschien komt 's avonds de gids nog om onze spullen te inspecteren. Als er nog iets niet goed is, 
dan kan hij dat nog zeggen en kunnen we eventueel nog wat kopen of huren. Maar dat kan later 
eventueel nog in Namche Bazar, waar we de derde dag van de trekking een rustdag hebben. 
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6 maart 2018, dinsdag – Kathmandu  Lukla  Phakding – dag 1 
 
Vandaag gaan we beginnen aan onze trekking! Dit deel van onze reis is georganiseerd door Royal 
Mountain Travel. Deze organisatie heeft ook mijn vorige reizen naar Nepal georganiseerd (bij 
Shoestring). Onze trekking is speciaal voor ons samengesteld, maar lijkt erg op deze trekking, alleen 
gaan wij vanuit Gorakshep nog naar Mount Everest Base Camp. 
We vliegen eerst naar het vliegveld (heel bijzonder ☺) van Lukla, ongeveer 40 minuten vliegen. Dat is 
een klein dorpje in de bergen in de buurt van Mount Everest (de hoogste berg op aarde, 8848 m 
hoog). Dit is het beginpunt voor heel veel toeristen die naar Mount Everest Base Camp gaan 
(uiteraard het zuidelijke Base Camp in Nepal, er zijn er namelijk twee). De meesten gaan direct 
richting Basecamp, terwijl wij een "omweg" door een zijdal maken, waardoor het ook veel minder 
druk is. De terugweg is wel de reguliere route. 
Veel dorpjes die we passeren hebben prachtige namen. Maar de schrijfwijze ervan is niet vastgelegd. 
Het kan dus zijn Dzonglha, Dzongla, Zonglha. 
 
Hoe hoger je komt, hoe ijler de lucht wordt. Het is daarom moeilijker om zuurstof uit de lucht op te 
nemen. In Nederland is de luchtdruk 100%. Daar is ons lichaam op ingesteld. In Kathmandu is de 
luchtdruk maar 85% van die in Nederland. Daarom staat in de tabellen bij de dagen van de trekking 
ook steeds de luchtdruk ten opzichte van Nederland. En dan weet je ook hoeveel zuurstof er in zit 
ten opzichte van Nederland. 
 
Hier zie je eerst een overzicht van de hele trekking. 
 

lengte 118 km  begin eind verschil minimum maximum 
   2887 2887 0 m 2535 m 5520 m 

zuurstof op die hoogte 71% 73%  74% 50% 

   totaal gemiddeld maximaal   
  stijgen 8477 m 11,1% 45,9%   
  dalen 8477 m 10,9% 41,8%   

 

 
 

https://royalmt.com.np/
https://royalmt.com.np/
https://royalmt.com.np/package/cho-la-pass-trek/
https://www.youtube.com/watch?v=NKED_3FA7c4
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lukla
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest
https://en.wikipedia.org/wiki/Everest_Base_Camp
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Een algemene beschrijving vind je hier en ook hier. 
 
In Google Earth kun je de route zien. Dan moet je natuurlijk wel Google Earth 
op je computer geïnstalleerd hebben. Je kunt dan inzoomen, draaien enz. 
Als je klikt op het icoontje hiernaast, wordt een bestandje gedownload. 
Soms duurt het lang voordat Google Earth geopend wordt. Dus even geduld ☺. 

 
Als je met de rechtermuisknop in Google Earth klikt op de route die in het linkerdeel van het venster 
staat, kun je ook kiezen voor Hoogteprofiel weergeven. Dan kun je zien hoe de hoogte van de route 
is. De gegevens van Google Earth heb ik ook gebruikt in dit boekje. 
Bij elke dag vind je zo'n icoontje. 
 
Vandaag gaan we het eerste stuk van de trekking doen. Dat is een beetje afdalen naar Phakding. 
 

Lukla  Phakding 
lengte 7,95 km  begin eind verschil minimum maximum 

 
dag 1 

duur 3½ uur  2867 m 2640 m –227 m 2552 m 2871 m 
zuurstof op die hoogte 71% 73%  74% 71% 

   totaal gemiddeld maximaal    
  stijgen 489 m 12,3% 54,9%    
  dalen 716 m 14,1% 54,0%    

 

 
 

hele trekking.kmz

https://ebctrekguide.com/gokyo-lakes-trek-everest-base-camp
https://www.sawadee.nl/rondreizen/azie/nepal/extne-wandelreis-everest-base-camp-gokyo-lakes/uitgebreide-reisroute/
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2001.kmz
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2001.kmz
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Een video van vandaag. 
 
Vandaag dus echt op pad! Onze drager gaat 
met onze spullen vooruit. Hij draagt het wel 
op zijn rug in een soort mand, maar vaak met 
een soort hoofdband om zijn voorhoofd. 
De gids loopt samen met ons mee. Meestal 
loopt de gids achteraan. Hij is natuurlijk 
gewend in de bergen te lopen. En wij als 
toeristen gaan natuurlijk (in zijn ogen) 
langzaam. Als hij achteraan loopt, blijft hij 
altijd bij de langzaamste. Die hij dan kan 
aanmoedigen. In ons geval zal dat (hoop ik) 
niet zo veel schelen. 
Omdat wij niet gewend zijn in de bergen te lopen, willen we op "makkelijke" stukken vaak te hard 
lopen. Dan zal hij ons wel afremmen. Hij zegt dan: "Bistare, bistare!" (langzaam, langzaam). Op 
grotere hoogte zal hij dat waarschijnlijk niet meer hoeven zeggen. 
Bij het wandelen in de bergen maak ik vaak gebruik van wandelstokken. Ze geven wat meer steun als 
je een stap verkeerd inschat. Maar daardoor wordt het lopen ook lichter. Ik ben benieuwd of Paulien 
ze ook gaat gebruiken. 

Tijdens het wandelen moet je natuurlijk ook van 
de omgeving genieten. En dat is meteen een 
moeilijkheid. Het pad is vaak erg hobbelig en 
ongelijk. Rondkijken en lopen gaan niet samen. 
Als je dus wilt kijken, moet je gewoon even 
stoppen. Ook wel handig: je kunt dan meteen 
een beetje op adem komen ☺. 
Dit deel van de trekking wordt door vrij veel 
mensen gelopen. Het is de snelste route naar 
Mount Everest Base Camp. Dat betekent dat er 
ook wel veel theehuisjes en lodges (kleine 
hotelletjes) zullen zijn. En ook veel ezels om de 
spullen te vervoeren naar boven. Want al die 

https://www.youtube.com/watch?v=m9VJwLUNLNk
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toeristen gebruiken natuurlijk heel veel spullen. Alles moet door mensen, ezels of yaks naar boven 
gebracht worden. Daardoor worden de producten natuurlijk duurder. Op grotere hoogte is 
bijvoorbeeld een fles water wel drie keer zo duur als in Kathmandu. Maar dat is begrijpelijk. En het is 
ook niet de bedoeling om bijvoorbeeld op etenswaren af te pingelen (wat je natuurlijk in Nepal altijd 
moet doen). 
Als je een groep ezels op yaks tegenkomt, moet je uiteraard op de smalle paden ruimte voor hen 
maken. Dan moet je uitwijken naar de kant van de berg (en dus niet naar de kant van de afgrond). 
Soms botsen ze namelijk tegen je aan en dan kun je beter tegen de berg vallen dan … 
 
Hier wat foto's van deze dag. 

    
 

    
 

7 maart 2018, woensdag – Phakding  Namche – dag 2 
 

Phakding  Namche 
lengte 10,4 km  begin eind verschil minimum maximum 

 
dag 2 

duur 5½ uur  2637 m 3424 m +787 m 2616 m 3425 m 
zuurstof op die hoogte 73% 66%  73% 66% 

   totaal gemiddeld maximaal    
  stijgen 1320 m 17,3% 75,9%    
  dalen 533 m 12,4% 60,5%    

 

http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2002.kmz
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2002.kmz
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Een video van vandaag. 
 
Vandaag verder door omhoog. Het hoogteverschil tussen begin- en eindpunt is 787 m. Maar het is 
uiteraard geen rechte weg. We gaan een stukje omhoog en dan weer wat naar beneden, dan weer 
omhoog enz. In de tabel kun je zien dat we in totaal 1320 m omhoog gaan en 533 m dalen. En dan 
kom je precies op het verschil van 787 m uit ☺. 
De gegevens heb ik van Google Earth. Het is dus maar een benadering van de werkelijkheid. Als we 
terug zijn zal blijken hoe nauwkeurig het was 
Het wordt een stevige 
trekkingdag. Vooral het 
laatste stuk gaat flink 
omhoog. We zullen 
vandaag meerdere keren 
stilstaan. Niet alleen om te 
genieten van het uitzicht 
en om foto's te nemen, 
maar ook om op adem te 
komen. 
We zullen ook een aantal 
hangbruggen passeren. Dat 
is altijd een hele belevenis. 
Ten eerste weet je niet of 
de brug recent 
geïnspecteerd is. Of 

https://www.youtube.com/watch?v=aLL_Hr5et5E
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misschien wel ooit geïnspecteerd is . 
Dan ga je er op lopen. Zo'n brug wiebelt behoorlijk. Zeker als er meer mensen of ezels op lopen. Dus 
vasthouden aan de reling is aan te bevelen. 
Dan is vaak de brug gemaakt van een soort gaas, waardoor je naar beneden kunt kijken. Alsof je 
boven de wild kolkende rivier zweeft. Al met al een enerverende ervaring. 
 
Een dag op de trekking ziet er meestal zo uit: 
7.00 uur opstaan 
7.30 uur ontbijten 
8.15 uur spullen pakken 
8.30 uur op pad 

Van uitslapen komt dus niet veel. Ook niet op de rustdagen die we zullen hebben. 
En als we een lange dag hebben (bijv. de Cho La) dan staan we om 5.00 uur op. 

's morgens soms pakken we nog een extra thee of fris tijdens de wandeling. Dat zijn meestal korte 
stops van een kwartiertje of zo. 

lunchtijd lunchen we vaak in kleine tea-houses of lodges onderweg. Uitgebreide maaltijden zijn 
er niet bij. Op het menu staat vaak tomato noodle soup of fried rice of omelette. Tijdens 
de trekking is vlees eten niet aan te raden. Je weet niet hoe lang het vlees er al is. Zelfs 
kip (de kippen scharrelen vaak rond bij de lodges ) gaan we niet eten. De kans op 
darmproblemen willen we uiteraard zo veel mogelijk verkleinen. 
Meestal blijven we ongeveer 1½ uur. 

's middags in de loop van de middag rusten we soms nog wat uit bij een tea-house en nemen een 
verfrissing. 

17.00 uur bestellen voor het avondeten. 
19.00 uur eten 
20.00 uur de bestelling voor het ontbijt doorgeven en dan nog wat in het dagboek schrijven, wat 

kaarten, lezen, spelletje doen. 
Soms is er geen elektriciteit in de lodges. Dan gebruiken wij onze hoofdlampen. 

22.00 uur dan is het alweer bedtijd. En soms als eerder ☺ 
 
Hier wat foto's van vandaag. 
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8 maart 2018, donderdag – rustdag Namche – dag 3 
 
Om aan de hoogte te wennen hebben we vandaag een rustdag in Namche Bazar. 
Op grotere hoogte is de luchtdruk minder en kan je lichaam minder zuurstof opnemen. Als een 
reactie daarop gaat je lichaam meer rode bloedcellen aanmaken. Maar dat gaat maar geleidelijk. Een 
dag op dezelfde hoogte is dan een goed idee. 
Eigenlijk is het nog beter om vandaag toch nog hoger te gaan wandelen, maar dan toch weer in 
Namche te gaan slapen (de Engelsen zeggen "walk high, sleep low"). Dan wordt je lichaam extra 
geprikkeld om rode bloedcellen aan te maken. Een favoriete bestemming voor deze extra 
wandeltocht is het Hotel Everest View. 
 

Namche Bazar  Hotel Everest View  Namche Bazar 
lengte 5,33 km  begin eind verschil minimum maximum 

 
dag 3 

duur 3½ uur  3423 m 3423 m 0 m 3421 m 3873 m 
zuurstof op die hoogte 66% 66%  66% 63% 

   totaal gemiddeld maximaal    
  stijgen 539 m 19,5% 46,7%    
  dalen 539 m 19,5% 46,7%    

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Namche_Bazaar
http://www.hoteleverestview.com/index#cnt
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2003.kmz
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2003.kmz
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Namche is een wat groter plaatsje. Met allerlei winkeltjes om de laatste dingen nog te kopen. 
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9 maart 2018, vrijdag – Namche  Phortse Tenga – dag 4 
 

Namche  Phortse Tenga 
lengte 8,7 km  begin eind verschil minimum maximum 

 
dag 4 

duur 5 uur  3423 m 3600 m +176 m 3423 m 3989 m 
zuurstof op die hoogte 66% 64%  66% 61% 

   totaal gemiddeld maximaal    
  stijgen 920 m 17,7% 55,3%    
  dalen 734 m 17,8% 72,7%    

 

 
 

 
 

http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2004.kmz
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2004.kmz
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Vandaag gaan we verder omhoog. Het eerste stuk is behoorlijk steil. Daarna dalen we weer en dan 
gaat het geleidelijk omhoog. We komen langs het dorpje Khumjung. 
 
Hier wat foto's van vandaag. 

    
 

    
 

10 maart 2018, zaterdag – Phortse Tenga  Machermo – dag 5 
 

Phortse Tenga  Machermo 
lengte 8,32 km  begin eind verschil minimum maximum 

 
dag 5 

duur 5 uur  3601 m 4393 m +792 m 3601 m 4431 m 
zuurstof op die hoogte 64% 58%  64% 58% 

   totaal gemiddeld maximaal    
  stijgen 1124 m 18,6 % 62,2 %    
  dalen 332 m 10,2% 49,0%    

 

 

http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2005.kmz
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2005.kmz
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Vandaag gaan we verder omhoog. En daarom wordt het ook kouder. Langzamerhand begint de 
begroeiing te verminderen. Bomen zullen we hier niet veel meer tegenkomen. De begroeiing wordt 
lager, meer struikachtig. En als we nog verder stijgen zijn er nauwelijks nog planten. Het wordt kaal. 
 
Hier wat foto's van vandaag. 
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11 maart 2018, zondag – Machermo  Gokyo – dag 6 
 

Machermo  Gokyo 
lengte 6,93 km  begin eind verschil minimum maximum 

 
dag 6 

duur 3½ uur  4400 m 4769 m +369 m 4400 m 4773 m 
zuurstof op die hoogte 58% 56%  58% 56% 

   totaal gemiddeld maximaal    
  stijgen 534 m 11,1% 37,8%    
  dalen 165 m 5,7% 23,9%    

 

 
 

 
 
Vandaag een redelijk rechttoe rechtaan wandeling. 

http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2006.kmz
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2006.kmz
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Aan het eind van de dag gaan we langs het eindpunt van de Ngozumpa gletsjer, de grootste gletsjer 
van de Himalaya. Aan het uiteinde en de zijkanten van een gletsjer liggen veel losse grote en kleine 
stenen. Deze zijn door de gletsjer mee naar beneden genomen. Een gletsjer beweegt namelijk. 
Langzaam verplaatst hij zich richting dal. Door het schuren van het ijs over de rotsen komen de 
stenen los en ontstaat er zelfs ook zand. De stenen en zand worden aan de zijkant en het einde 
omhooggeduwd tot een soort wal. Dat heet een morene. 
Ook komen we langs een aantal meren, de Gokyo Meren. 
 
Hier wat foto's van vandaag. 

    
 

    
 

12 maart 2018, maandag – rustdag Gokyo – dag 7 
 
Gokyo ligt aan een meer. En wat verder op zijn er nog meer meren ☺. 
 
Een rustdag betekent niet dat we de hele dag stil blijven zitten. Het is goed om in beweging te zijn. En 
net als de rustdag in Namche is het verstandig om vandaag te gaan wandelen en de hoogte in te 
gaan. Dan slapen we weer lager in Gokyo. 
 
Het kan ook zijn dat we vandaag één van de twee mogelijkheden doen. En morgen wellicht de 
andere en dan meteen door naar Dragnag (omdat dat maar een kleine afstand is). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ngozumpa_glacier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gletsjer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Morene
https://en.wikipedia.org/wiki/Gokyo_Lakes
https://en.wikipedia.org/wiki/Gokyo
https://en.wikipedia.org/wiki/Gokyo_Lakes
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Er zijn hier meerdere mogelijkheden. We zullen in samenspraak met de gids (en natuurlijk afhankelijk 
van het weer) bekijken wat we gaan doen. 
 

beklimming van de Gokyo Ri 
Vanuit Gokyo kun je een bergtop in de buurt beklimmen. Die heet Gokyo Ri. 
Dan zou de dag er zo uit kunnen zien. 
 

Gokyo  Gokyo Ri 
lengte 3,74  begin eind verschil minimum maximum 

 
dag 7a 

duur 5 uur  4760 m 4760 m 0 m 4748 m 5323 m 
zuurstof op die hoogte 56% 56%  56% 52% 

   totaal gemiddeld maximaal    
  stijgen 597 m 31,1% 52,4%    
  dalen 597 m 31,1% 52,4%    

 

 
 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gokyo_Ri
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2007a.kmz
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2007a.kmz
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wandelen naar de volgende meren 
Als we deze variant kiezen, lopen we langs de morene van de Ngozumpa gletsjer. Dit is de grootste 
gletsjer van de Himalaya. 
Dit pad gaat geleidelijk omhoog. 
 

Gokyo  Gokyo Lakes 
lengte 11,9 km  begin eind verschil minimum maximum 

 
dag 7b 

duur   4760 m 4760 m 0 m 4753 m 4980 m 
zuurstof op die hoogte 56% 56%  56% 54% 

   totaal gemiddeld maximaal    
  stijgen 349 m 5,4% 23,7%    
  dalen 349 m 5,4% 23,7%    

 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Morene
https://en.wikipedia.org/wiki/Ngozumpa_glacier
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2007b.kmz
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2007b.kmz
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13 maart 2018, dinsdag – Gokyo  Dragnag – dag 8 
 

Gokyo  Dragnag 
lengte 3,83 km  begin eind verschil minimum maximum 

 
dag 8 

duur   4760 m 4708 m –52 m 4686 m 4792 m 
zuurstof op die hoogte 55% 56%  56% 55% 

   totaal gemiddeld maximaal    
  stijgen 127 m 7,4% 44,1%    
  dalen 179 m 7,9% 67,4%    

 

 
 

http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2008.kmz
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2008.kmz
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Vandaag is de tocht niet zo lang. Maar zoals je kunt zien gaan we vandaag de Ngozumpa gletsjer 
oversteken. De route die hier staat, kan dus helemaal anders zijn. Gletsjers bewegen en veranderen 
steeds van vorm. 
 
Hier wat foto's van vandaag. 
 

    
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ngozumpa_glacier
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14 maart 2018, woensdag – Dragnag  Dzonglha – dag 9 
 

Dragnag  Dzonglha 
lengte 8,04 km  begin eind verschil minimum maximum 

 
dag 9 

duur 8-9 uur  4701 m 4826 m +125 m 4701 m 5368 m 
zuurstof op die hoogte 56% 55%  56% 51% 

   totaal gemiddeld maximaal    
  stijgen 782 m 19,2% 76,6%    
  dalen 657 m 15,5% 71,6%    

 

 
 

 
 
Vandaag lijkt het niet zo'n zware dag. Maar dat is maar schijn. Het eindpunt ligt slechts 125 m hoger 
dan het beginpunt. Maar we moeten wel de Cho La-pas over. Het wordt één van de zwaarste dagen 
van de trekking! 
Vanaf het beginpunt van deze dag is deze pas wel 667 m stijgen. En dat terwijl we al op bijna 5000 m 
hoogte zitten. Dat wordt een pittige uitdaging. Maar als we eenmaal de pas hebben gehad, kunnen 
we weer lekker afdalen naar Dzonglha. 
Vanuit het westen (waar wij dus vandaan komen) is de klim naar de pas erg steil, zoals je in de grafiek 
kunt zien. De laatste paar honderd meter moeten we echt een beetje klauteren naar boven, veel 
losse stenen en rotsblokken. En wat er aan verhalen op internet te zien is, speelt het weer een grote 
rol. Het kan zijn dat er veel sneeuw ligt of ijs op de pas. Dan moeten we stijgijzers (met punten) 
onder onze schoenen. Een gids is hier noodzaak, maar die hebben we gelukkig. 

http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2009.kmz
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2009.kmz
https://www.youtube.com/watch?v=TxLBQQ-wicw
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Het wordt waarschijnlijk een lange dag: rond 5 uur 's morgens opstaan en vertrekken, zodat we rond 
het middaguur op de pas zijn. 's Middags kan het weer snel verslechteren. 
Het eerste stuk van de afdaling is ook weer steil, maar niet zo als aan de andere kant. Vooral met 
afdalen moeten we opletten: we zijn dan moe van het stijgen (en de ijle lucht) en dan moet je juist 
goed opletten dat je niet uitglijdt of valt. 
We komen aan in het dorpje Dzonglha. 
Na deze dag zullen we wel afgepeigerd genieten van een beetje warmte en warm eten in de lodge. 
Het wordt vast wel een vroegertje met slapen (en dan bedoel ik: rond 20.30 uur ☺). 
 
Hier wat foto's van vandaag. 
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15 maart 2018, donderdag – Dzonglha  Lobuche – dag 10 
 

Dzonglha  Lobuche 
lengte 6,36 km  begin eind verschil minimum maximum 

 
dag 10 

duur 4 uur  4827 m 4930 m +103 m 4748 m 4930 m 
zuurstof op die hoogte 54% 54%  54% 54% 

   totaal gemiddeld maximaal    
  stijgen 311 m 7,5% 34,3%    
  dalen 208 m 8,5% 8,5%    

 

 
 

 
 
Na de zware dag van gisteren zal het er vandaag veel minder heftig aan toegaan. Weinig 
hoogteverschil, niet zo'n grote afstand. 
We vertrekken uit het dorpje Dzonglha. Nou dorpje, het is meer een aantal lodges bij elkaar. Er 
wonen hier geen mensen permanent. 
We lopen naar een andere nederzetting, Lobuche. Dan zijn we weer aangeland op de hoofdroute van 
Lukla naar Mount Everest Base Camp. 
 
Hier wat foto's van vandaag. 
 

 

http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2010.kmz
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2010.kmz
https://en.wikipedia.org/wiki/Lobuche,_Nepal
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16 maart 2018, vrijdag – Lobuche  Gorak Shep – dag 11 
 
Vandaag gaan we naar Gorak Shep. Dat is het hoogte punt waar we zullen overnachten. 
Daarna zijn er verschillende mogelijkheden. Die komen hierna aan de orde. 
 

Lobuche  Gorak Shep 
lengte 4,48 km  begin eind verschil minimum maximum 

 
dag 11 

duur 3 uur  4928 m 5159 m +231 m 4921 m 5182 m 
zuurstof op die hoogte 54% 52%  54% 52% 

   totaal gemiddeld maximaal    
  stijgen 311 m 7,5% 34,3%    
  dalen 208 m 8,5% 8,5%    

 

 
 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gorakshep
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2011.kmz
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2011.kmz
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Waarschijnlijk komen we eind van de ochtend aan in Gorak Shep. Volgens de planning zouden we 
dan de Kala Pattar ("de zwarte rots") gaan beklimmen. En morgen naar Mount Everest Base Camp. 
Maar deze twee kunnen ook omgewisseld worden. Onze gids zal het bepalen. 
 
Hier wat foto's van vandaag. 
 

    
 

    
 

Gorak Shep  Kala Pattar  Gorak Shep 
lengte 3,27 km  begin eind verschil minimum maximum 

 
dag 11b 

duur 4-5 uur  5158 m 5158 m 0 m 5154 m 5594 m 
zuurstof op die hoogte 52% 52%  52% 49% 

   totaal gemiddeld maximaal    
  stijgen 444 m 23,6% 43,2%    
  dalen 444 m 23,6% 43,2%    

 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kala_Patthar
https://en.wikipedia.org/wiki/Everest_Base_Camp
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2011b.kmz
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2011b.kmz
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De Kala Pattar beklimmen is niet echt heel moeilijk. Het is een redelijk goed pad. Maar we zijn wel op 
ruim 5000 m hoogte. En dat is natuurlijk wel een belangrijk gegeven. Het advies is: langzaam, 
langzaam, langzaam. Vooral jezelf niet uitputten. Regelmatig even rusten. En voldoende energie 
overhouden voor de afdaling. 
Vanaf de top van de Kala Pattar is de Mount Everest goed te zien (als er geen wolken zijn). 

 
De beklimming naar de top moet ongeveer 2 tot 2½ uur duren. De afdaling dan natuurlijk kinderspel. 
Hoewel, juist dan moet je extra oppassen! 
We overnachten in Gorak Shep, de hoogste overnachtingsplaats. Het is hier 's nachts behoorlijk koud 
(volgens de boekjes rond –18 °C, maar het weer is en blijft onvoorspelbaar, het kan zomaar –24 °C 
zijn). 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kala_Patthar
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Hier wat foto's van vandaag. 
 

    
 

  
 

17 maart 2018, zaterdag – Gorak Shep  EBC  Lobuche – dag 12 
 

Gorak Shep  EBC  Lobuche 
lengte 13,2 km  begin eind verschil minimum maximum 

 
dag 12 

duur   5158 m 4923 m –235 m 4920 m 5324 m 
zuurstof op die hoogte 52% 54%  54% 51% 

   totaal gemiddeld maximaal    
  stijgen 368 m 6,1% 22,7%    
  dalen 604 m 7,1% 25,9%    

 

 
 

http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2012.kmz
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2012.kmz
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Vandaag eerst weer wat verder omhoog naar Mount Everest Base Camp. Dit is het punt waar de 
bergbeklimmers hun beklimming van de Mount Everest beginnen. Trouwens, hun kamp is 
afgescheiden van het "toeristische" deel waar wij naar toe gaan. We lopen langs en over de Khumbu 
gletsjer. Vanuit Base Camp hebben we een goed zicht op de Mount Everest en de Khumbu Icefall, 
een gedeelte waar de gletsjer steil naar beneden gaan en er enorme scheuren in de ijs van de gletsjer 
komen. Voor de echte bergbeklimmers is dit één van de moeilijke stukken om de top te bereiken. 
Nadat we Base Camp hebben bereikt en foto's hebben gemaakt, gaan we weer terug naar Gorak 
Shep en dalen dan verder af naar Lobuche, waar we al eerder zijn geweest. Onze drager gaat 
natuurlijk niet mee naar EBC, maar daalt meteen af van Gorak Shep naar Lobuche. 
Vanaf nu worden de hoogtes minder groot. Het zuurstofgehalte gaat weer toenemen. En over een 
paar dagen komen we weer in meer "bewoond" gebied. 
 
Hier wat foto's van vandaag. 
 

    
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Everest_Base_Camp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest
https://en.wikipedia.org/wiki/Khumbu_Glacier
https://en.wikipedia.org/wiki/Khumbu_Glacier
https://en.wikipedia.org/wiki/Khumbu_Icefall
https://en.wikipedia.org/wiki/Gorakshep
https://en.wikipedia.org/wiki/Gorakshep
https://en.wikipedia.org/wiki/Lobuche,_Nepal
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18 maart 2018, zondag – Lobuche  Tengboche – dag 13 
 

Lobuche  Tengboche 
lengte 16,9 km  begin eind verschil minimum maximum 

 
dag 13 

duur   4943 m 3856 m –1087 m 3735 mm 4943 m 
zuurstof op die hoogte 54% 62%  63% 54% 

   totaal gemiddeld maximaal    
  stijgen 502 m 8,6% 34,4%    
  dalen 1580 m 11,8% 43,1%    

 

 
 

http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2013.kmz
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2013.kmz
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Een lange tippel staat op het programma. Maar het is naar beneden en steeds meer zuurstof, steeds 
meer begroeiing, steeds meer bewoond gebied. Dat moet ons vleugels geven ☺. 
Eerst komen we door Dughla en Pheriche. Dan verder naar beneden naar Pangboche. Hier is een 
klooster met een schedel en een hand van (naar het verhaal zegt) de Yeti, de Verschrikkelijke 
Sneeuwman. Die overigens niet bestaat. Dat is na wetenschappelijk onderzoek gebleken. 
We komen aan in Tengboche. Hier is een boeddhistisch klooster. 
 
Hier wat foto's van vandaag. 

    
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dughla
https://en.wikipedia.org/wiki/Pheriche
https://en.wikipedia.org/wiki/Pangboche
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verschrikkelijke_sneeuwman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verschrikkelijke_sneeuwman
https://en.wikipedia.org/wiki/Tengboche
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19 maart 2018, maandag – Tengboche  Namche – dag 14 
 

Tengboche  Namche 
lengte 9,17 km  begin eind verschil minimum maximum 

 
dag 14 

duur 5 uur  3854 m 3424 m –430 m 3300 m 3854 mm 
zuurstof op die hoogte 62% 66%  67% 62% 

   totaal gemiddeld maximaal    
  stijgen 710 m 16,7% 48,5%    
  dalen 1140 m 20,7% 51,2%    

 

 
 

http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2014.kmz
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2014.kmz
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We dalen vandaag verder naar de rivier en daarna weer omhoog. En daar komen we weer op 
hetzelfde pad als we op de heenweg genomen hebben. En aan het eind van de wandeling dalen we 
af naar Namche. 
 
Hier wat foto's van vandaag. 
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20 maart 2018, dinsdag –Namche  Lukla – dag 15 
 

Namche  Lukla 
lengte 18 km  begin eind verschil minimum maximum 

 
dag 15 

duur 6½ uur  3423 m 2864 m –559 m 2550 m 3424 mm 
zuurstof op die hoogte 66% 71%  74% 66% 

   totaal gemiddeld maximaal    
  stijgen 1079 m 52,1% 11,3%    
  dalen 1639 m –75,9% –13,7%    

 

 
NB de schaal is niet helemaal hetzelfde als de vorige hoogtegrafieken, maar anders paste het er niet 
op. 
 

 
 
De laatste etappe van onze trekking. We gaan nu in één keer van Namche naar Lukla (op de heenweg 
hebben we hier twee dagen over gedaan). 
We zijn nu weer meer in de bewoonde wereld, Namche en Lukla zijn wat grotere dorpen. 

http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2015.kmz
http://www.jaaphardy.nl/nepal2018/dag%2015.kmz
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Hier wat foto's van vandaag. 
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Tibet Peace Inn 
Paknajol Road 
Thamel, Kathmandu, Nepal 
Phone: +977 1-4380653 
Mobile: +977 985-1059279 

21 maart 2018, woensdag – Lukla  Kathmandu – dag 16 
 
Vandaag zit de trekking erop! Geen grote wandelingen 
meer, niet meer stijgen, niet meer dalen. 
Dat wordt afkicken ☺! 
Waarschijnlijk vliegen we 's morgens redelijk vroeg terug 
(ik denk rond 10.30 uur). En na 45 minuten vliegen zijn 
we weer in Kathmandu. 
Daar gaan we vanaf het vliegveld weer naar onze vaste 
stek, de Tibet Peace Inn. 
En wat gaan we daar doen? Eerst heerlijk douchen, wat 
dat zal er wel bij in geschoten zijn ☺. 
In de middag gaan we op zoek naar een massage salon. Voor een heerlijk massage van onze 
(over)belaste spieren. En dan weer lekker uit eten. 
 

22 maart 2018, donderdag 
 
Vandaag hebben nog samen een dag in Kathmandu. We kunnen nog wat souvenirs kopen of nog wat 
andere dingen bekijken. Gewoon lekker lummelen. 
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23 maart 2018, vrijdag 
 
Vandaag gaat Paulien terug naar Nederland. 
 

 
 
De vluchttijden zijn plaatselijke tijden. 
Ze vertrekt 12.55 uur Nepalese tijd, dat is 8.10 uur Nederlandse tijd. 
De landing in Istanboel is 18.50 uur Turkse tijd, dat is 16.50 uur Nederlandse tijd. 
Het vertrek in Istanboel is 19.50 uur Turkse tijde, dat 17.50 uur Nederlandse tijd. 
En de landing op Schiphol is gewoon om 21.35 uur. 
 
Voordat ze naar het vliegveld gaat, hebben we nog even tijd. Gelukkig vertrekt de vlucht even na het 
middaguur. 
De overstaptijd in Istanboel is slechts één uur. Een beetje krap, maar als alles gaat zoals het moet 
gaan, gaat het lukken. 
 
Na de middag ben ik dus nog alleen over in Kathmandu. 
Ik ga weer terug naar ons hotel, Tibet Peace Inn. Het zal wel even wennen zijn. 



 
52 

 

Neydo Hotel 
Pharping, Kathmandu, Nepal 
Tel: +977-1-6924606 

 

24 maart 2018, zaterdag 
 
Vandaag ga ik met de bus naar een dorpje ten zuidwesten van Kathmandu, Pharping. 
Daar is een boeddhistisch klooster. 

 
 
En een hotel dat bij het klooster hoort, het Neydo Hotel. 
Eind van de ochtend zal ik daar wel arriveren. 
 
 
 
 

    
 
Nadat ik heb ingecheckt ga ik op pad in de omgeving. 
Er zijn daar twee grotten, waarin belangrijke figuren uit het Boeddhisme hebben gemediteerd. 
Vanuit het hotel moeten die lopend te bereiken zijn. 
De belangrijkste is de Asura/Padmasambhava’s Cave. Hier zou de grote meester Padmasambhava (de 
tweede Boeddha) een volgende stap in zijn geestelijke ontwikkeling hebben gemaakt. 
's Avonds ben ik weer terug in het hotel. 

http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Pharping
http://www.neydohotel.com/
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Asura_cave
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Tibet Peace Inn 
Paknajol Road 
Thamel, Kathmandu, Nepal 
Phone: +977 1-4380653 
Mobile: +977 985-1059279 

 

25 maart 2018, zondag 
 
In Nederland is vandaag de zomertijd ingegaan. Dat betekent dat het in Nepal nu 3 uur en 45 
minuten later is. 

voorbeelden 
8.00 uur in Nederland  11.45 uur in Nepal 
16.30 uur in Nederland  20.45 uur in Nepal 
21.15 uur in Nederland  01.00 uur in Nepal (de volgende dag dus) 
 
8.00 uur in Nepal  4.15 uur in Nederland 
16.30 uur in Nepal  12.45 uur in Nederland 
21.15 uur in Nepal  17.30 uur in Nederland 

Hier kun je zien hoe laat het in Nepal is. 
 
Vandaag staat er iets speciaals op het programma: ik ga een hele dag mee met een boeddhistische 
monnik uit het klooster. Ik ga precies hetzelfde doen als hij. Er is ook een tolk bij. Ook wordt mij 
verteld wat ze precies doen. Ik ben erg benieuwd. In Nederland heb ik al wat gelezen over het 
Boeddhisme, zodat ik al iets weet van deze godsdienst. 
De dagindeling van de (jonge) monniken is vrij strikt. Als om 5.00 uur opstaan, allerlei zaken doen en 
's avonds om 21.00 uur naar bed. Hier kun je meer vinden van de dagindeling. 
Een filmpje van het klooster, het hotel en omgeving vind je hier. 
 

    
 

26 maart 2018, maandag 
 
Na dit uitstapje in de Boeddhistische wereld ga ik weer 
terug naar Kathmandu. Hoe dat precies met de bus gaat 
weet ik niet. Maar ik zal wel weer in Kathmandu 
terechtkomen ☺. 
En natuurlijk weer in Tibet Peace Inn. 
Hoe laat ik aankom weet ik niet, maar dan kan ik weer 
wat door Kathmandu zwerven. 
Misschien wel een uitstapje naar Patan, tegenwoordig 
het dat Lalitpur. Dat is een oude hoofdstad, nu helemaal 
vastgegroeid aan Kathmandu. 
 

https://www.kalender-365.nl/wereldklok/Nepal.html
http://www.neydohotel.com/activities/30-experience-monastery-life.html
https://www.youtube.com/watch?v=skYbKHzqVx0
https://en.wikipedia.org/wiki/Lalitpur,_Nepal
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The Lumbini Village Lodge 
Lumbini Market 
32900 Rummindei, Nepal 
Telefoon: +977 984 703 06 34 

    
 

27 maart t/m 29 maart 2018, dinsdag t/m donderdag 
 
Weer een busavontuur. Vandaag ga ik met de bus naar 
Lumbini. Dat is het dorp waar Boeddha geboren zou zijn. 
Het wordt een lange rit, maar ik neem de luxe 
toeristenbus. 
 

 
 
 
 
In Lumbini is een boeddhistisch tempelcomplex. 
Het trekt ook veel bezoekers en pelgrims. 's 
Middags is het een drukte van belang met 
dagjesmensen. Maar 's morgens is het rustiger 
(volgens Michiel Warmerdam). Ik ga hier na 
vandaag nog twee hele dagen verblijven, dus ook 
op de rustiger momenten. 
Hier is de tweede World Peace Pagoda. In 
Pokhara hebben we de andere bezocht. 
 

 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lumbini_(plaats)
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In mijn hotel kun je ook fietsen huren. Een fietstochtje is ook nooit weg. Trouwens, in Nepal rijdt men 
links. Dat is nog een overblijfsel van de tijd dat de Engelsen grote invloed hadden. 
Ook is een rondje hardlopen misschien een mogelijkheid. Het klimaat is echter behoorlijk warm rond 
deze periode (tegen de 30 °C). Dus daar toch maar even rekening mee houden ☺. 
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Hotel Holidays Inn 
Sauraha Road, Elephant Chock, 
44200 Sauraha, Nepal 
 
Telefoon: +9779855082162 

 

30 maart en 31 maart 2018, vrijdag en zaterdag 
 
Vandaag ga ik met de bus van Lumbini naar Chitwan. Daar 
ben ik met Paulien ook al geweest. Nu verblijf ik in Hotel 
Holidays Inn. Het grootste deel van vrijdag 30 maart zit ik 
dus in de bus. 
 
Ik ga op 31 maart met een gehuurde fiets naar 
Ratnanagar. Dat is een plaats op 8 km fietsen naar het 
noorden. 
 

Daar ga ik de oudste zoon 
van Ramesh Bhatta 
ontmoeten. Ramesh was 
een drager op mijn tweede 
Nepalreis. En we hebben 
contact gehouden. Na de 
aardbeving is hij zijn werk 
kwijtgeraakt. Hij ging om 
geld te verdienen naar 
Japan. Na een half jaar is 
zijn vrouw ook naar Japan 
gegaan. Hun kinderen 
(twee zoons) zijn bij familie 
ondergebracht. 
 
 
 
 

Zonder vader of moeder is natuurlijk heel vervelend. Maar Ramesh en zijn vrouw sturen geld naar 
Nepal. Zodat hun kinderen naar school kunnen gaan. En dat is heel belangrijk: als je geen goede 
opleiding hebt (en wat Engels spreekt) is het lastig werk te vinden bijvoorbeeld in het toerisme. 
Eén zoon woont in Ratnanagar. En die ga ik opzoeken. Gewoon een tijdje kletsen, misschien kan hij 
me wat van het stadje laten zien. En natuurlijk zal ik ook wat geld voor hem meenemen. 
 

 

https://www.booking.com/hotel/np/holidays-inn.nl.html
https://www.booking.com/hotel/np/holidays-inn.nl.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Ratnanagar
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Tibet Peace Inn 
Paknajol Road 
Thamel, Kathmandu, Nepal 
Phone: +977 1-4380653 
Mobile: +977 985-1059279 

 

1 april t/m 3 april 2018, zondag t/m dinsdag 
 
De planning van deze laatste paar dagen is nog niet helemaal rond. 
Misschien maak ik op de reis naar Kathmandu nog ergens een tussenstop. Of ga ik direct door naar 
Kathmandu. Ook dit keer reis ik met een bus. 
Als ik ergens anders verblijf, laat ik dat weten via WhatsApp. 
 
Als ik in Kathmandu verblijf, is het weer in het bekende 
Tibet Peace Inn. Daar blijft ook steeds een deel van mijn 
bagage achter. 
 
Een mogelijkheid in deze dagen is nog de Community 
Hike - Sanga to Panauti te doen. Een 10 km lange 
wandeling door de heuvels in de Kathmandu vallei. Deze 
begint in een dorpje waar het grootste beeld van de 
hindoe-god Shiva is. 
 
Een andere mogelijkheid is het bezoeken van Bhaktapur. Een oude stad in de buurt van Kathmandu. 
Dit is op één dag te bekijken. Hier staat een prachtige gouden tempel. 

 
 

4 april 2018, woensdag 
 
Vandaag de laatste hele dag in Kathmandu. Dat wordt nog lekker rondhangen, de geuren opsnuiven. 
Misschien nog een Ayurvedische massage. 
 
's Avonds de spulletjes al een beetje pakken. 

https://royalmt.com.np/package/community-hike-sanga-to-panauti/
https://royalmt.com.np/package/community-hike-sanga-to-panauti/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bhaktapur
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5 april 2018, donderdag 
 
Het is de laatste dag. Het zit erop. 
Vandaag vlieg ik terug naar Nederland. 
Alle spullen in de koffers en met een taxi naar het vliegveld. 
 

 
 
Ik vertrek uit Kathmandu om 12.30 uur Nepalese tijd, dat is 9.15 uur in Nederland. 
Ik kom aan in Istanboel om 17.50 uur Turkse tijd, dat is 16.50 uur in Nederland. 
Ik vertrek uit Istanboel om 19.35 uur, dat is 18.35 uur in Nederland. 
En ik kom op Schiphol aan om 22.15 uur. 
Je kunt de vlucht realtime volgen op flightaware.com. Je moet dan de vluchtnummers invullen. 

https://nl.flightaware.com/

