
 

 

Vrijdag, 29 januari 2016. 
 
Op tijd weg, mijn ervaring is als je s’morgens vroeg bent, ben je de hele dag vroeg.  
Op een redelijke en snelle manier Ambato gevonden en daar stond zowaar Quito ook al aangegeven 
en voor Quito stonden de borden ook al voor de richting Tulcän, die ik moest hebben en ik kreeg het 
gevoel dat het was aangegeven zoals we dat in Europa gewend zijn. 
Maar helaas te vroeg gejuicht.  
Bij de hoofdstad Quito waren de borden verdwenen, of gestolen of ze hebben er nooit gestaan. 
Geen idee, 4 keer uit de auto geweest om de weg te vragen en dan kijken ze je aan met het idee van 
bij jij blind of heb je iets aan je ogen.  
Er zal misschien best een zekere logica inzitten, alleen ik zie die (nog) niet. 
Elke stomme brug, hoe klein ook, heeft een groot bord met de naam van de brug, de lengte van de 
brug en hoe zwaar je erover heen mag rijden. 
Mij en ik denk velen met mij interesseert dat geen moer, voor dat geld hadden ze al heel wat 
plaatsnaam borden kunnen maken. 
En zie je toevallig, heel sporadisch een bord staan, dan staat die op zo’n plaats dat zelfs de grootste 
ezel kan zien hoe je rijden moet.  
Maar zoals ik al schreef, der moet een zekere logica inzitten. 
Na mijn frustratie te hebben weggeschreven ben ik tegen de avond in de buurt van Tulcán bij een 
tankstation blijven staan, na 406 km te hebben gereden. 
Nog een dertigtal kilometers en ik ben in Columbia met een kaart van dat land in mijn Garmin en in 
mijn IPad, dus dan moet alles lukken. 
 

   

 

     



Binnen 1 minuut van het zuidelijk naar het noordelijk halfrond. ( zie GPS locatie )  !!!!!! 

 

      

 

Zaterdag, 30 januari 2016. 
 
Richting de grens met al zijn formuliertjes en stempeltjes.  
Deze keer hebben ze alles grondig nagekeken, niet wat we bij ons hadden, maar kenteken, motor en 
chassisnummer, dit werd opgezocht en gekopieerd. 
Kopie van rijbewijs, paspoort en kenteken. 
Ik heb het gevoel dat Nederland weer voorop  loopt wat kenteken betreft. 
Ik heb al een aantal jaren een kentekenbewijs ter grootte van een creditkaart en daar kunnen ze hier 
ook niet mee overweg. 
Ongeveer 2 uur met dat circus bezig geweest en waren we in Columbia. 
Maar de Garmin heeft een kaart van Columbia en dat rijdt toch een stuk gemakkelijker, we zijn 
verwend. 
Onderweg stak ook weer een oud euvel zijn kop op n.l. de retourleiding van de diesel begon weer te 
lekken. 
Bij een via de servicio hebben ze het euvel verholpen, 2 man ruim een half uur aan gewerkt en ze 
wilden er niks voor hebben. Ook deze mannen hebben van mij elk een paar klompjes uit Holland 
gekregen. Een van hun deed ze direct aan de sleutelbos van de auto. 
Dan natuurlijk heb ik ook mijn echte klompen aangetrokken en showen. 
 
 

    

 



      

 

Zondag, 31 januari 2016. 
 
Verder naar het noorden, naar de plaats Popayan, even ten noorden van deze plaats, na 286 km, bij 
een tankstation blijven staan. Der zou ook Wi-Fi zijn, maar ter plaatse gevraagd, alleen maar van 
horen zeggen. 
De weg was goed, door een zeer mooie omgeving, en het hoogte verschil liep van 550 meter tot 2600 
meter. 
Van deze 286 km was naar mijn mening nog geen 36 km rechte weg. 
Berg op en berg af en als er dan ook nog vrachtauto’s voor je zitten, het schoot niet op. Over deze rit 
ruim 9 uur gereden. 
Onderweg veel politie en militaire controleposten, om de mensen en ook de autochauffeurs een 
zekere mate van veiligheid te garanderen. We rijden op de route no 25 die loopt van de grens van 
Ecuador naar de havenstad Cartagena in Columbia. 
Ook wordt de huidskleur van de lokale bevolking hoe langer hoe donkerder, langs de kant van de 
weg vele eetkraampjes met vrolijke muziek, de Caraïben komen dichterbij. Jammer om door te 
rijden. 
Hoewel de bevolking donkerder van huidskleur wordt, staan er ook regelmatig kapelletjes met een 
levensgroot beeld van Maria, maar nog nooit heb ik zo’n witte Maria gezien. 
Zou hier ook niet van discriminatie sprake kunnen zijn ???.     
Bij een stoplicht stond een lange file, na 4 keergroenlicht kon ik ook doorrijden. Maar toch nog een 
kleine aanvaring gehad met een jonge man, die met een stuk hout op de banden klopte om naar de 
spanning te voelen, hij vond de spanning goed en wilde hiervoor geld hebben. 
Ik had de kop al goed warm, door het trage rijden, de temperatuur van 36 – 37 graden en dan dit 
ventje erbij.  
Ik heb een graai naar zijn overhemd gedaan, maar hij voelde de bui aankomen en deed een sprong 
terug, in onvervalst Hollands ben ik uitgevallen, en ik heb het ventje niet meer gezien. 
 



    

 

      

    Vele groente markten, met hoofdzakelijk bananen. 

      

 

     



 

    

 

 

 

 



   

Familie uitstapje, wat er gebeurt bij een aanrijding ??  Paraplu voor de zon. 

       

 Laat geen gaatje vrij, dat wordt direct wee vol gereden. En wie remt heeft verloren. 

Maandag, 1 februari 2016. 
 
Vandaag gaat de route verder in noordelijke richting naar de stad Palmira. 
In Jamundi naar een Mercedes service punt gereden, klein probleem met de motor, ik kon hem niet 
afzetten.   
Maar er was geen service punt te vinden, alleen een kolossaal, fonkel nieuw, winkelcentrum. 
Een aantal mensen gevraagd, maar niemand wist iets van een Mercedes garage of service punt. 
We, met Rosi en Detlef, rijden we nu richting noorden en in de omgeving van de stad Medellin moet 
ook nog een Mercedes garage zijn. Dus maar eens opnieuw proberen. 
Vandaag een redelijke rechte weg, met een buiten temperatuur van ongeveer 36 graden, dus geen 
koude voeten meer. We kwamen door de buitenwijken van stad Cali, of anders gezegd, de Navi 
stuurde ons door deze wijken en dat was geen prettig gezicht. 
Ongelooflijk veel armoede, mensen die letterlijk op en bij de vuilnisbelten leefden. 
Met deze temperatuur een ongelooflijke stank en sommige die gewoon langs de weg lagen te slapen 
?? als een hond. 
Geen plek om even uit te stappen en een praatje te maken, om van foto’s helemaal maar te zwijgen. 
Onderweg ook weer de nodige politie controles, bij mij wilden ze de autopapieren zien en de w.a. 
verzekering en na een vriendelijk gesprek  van ongeveer 10 minuten, dat wil zeggen hij sprak en ik 
heb alleen maar vele keren gezegd dat ik hem niet verstond hebben we met een handdruk afscheid 
van elkaar genomen. 
Na 170 km bij een Texaco tankstation de nacht door gebracht. 
 

Dinsdag, 2 februari 2016. 



 
Tegen achten weer op pad, richting Medillin, men zegt het centrum van de cocaïne handel.   
Iets ten zuiden van deze stad staan we weer bij een texaco  tankstation, na 369 km. 
De eerste 300 km gingen wel, de straat was redelijk tot goed en veel vierbaans, maar de laatste 60 
km was weer iets speciaals. Van ongeveer 500 meter hoogte weer geklommen tot ruim 2500 meter 
hoogte. Dit met de nodige haarspeldbochten, de vrachtwagens voor je, die hoe dan ook, ook niet 
sneller konden rijden, allerlei kleine dorpjes waar je door moet en waar ze de straat weer bezetten 
met allerhande kraampjes met hun handel erin om te verkopen. 
Nog 7 tolpoortjes gepasseerd en in totaal 72500,00 Pesos aan tol hebben betaald, ongeveer 21 Euro. 
Toen ik opstond was de temperatuur al 22 graden en later in de loop van de dag werd het 36 graden. 
Ik ben nu op een hoogte van ongeveer 1800 meter en het is heerlijk afgekoeld. Op dit moment, om 
19.30 uur is het nog maar 26 graden. 
 

      

 

       

Suikerriet oogst, truck met oplegger en nog 4 stuks aanhangers  er achter. Dan kun je rijden !!! 

    



 

Woensdag, 3 februari 2016. 
 
Eerst naar een Mercedes garage om mijn probleempje te laten oplossen. 
Volgens mijn Navi zit er een op een afstand van 14 km van hier aan de rand van Medellin.  
Maar zoals wel vaker voorkomt, ze hebben of maken een site en die wordt dan niet bijgehouden. 
Op dit adres zat nu een autoverhuur bedrijf , maar heel vriendelijk hebben ze het adres opgevraagd 
via de telefoon, maar dan komt het probleem, dat mijn Navi pakt dat adres niet. 
Dan komt de oude “oplossing” n.l.: een taxi aanhouden en die laten voorrijden en voor 5000 Pesos, 
ruim 1,50 Euro, bracht die mij op de plaats van bestemming. 
Het probleem aan de receptie van de garage uitgelegd, en na ruim 1,5 uur sleutelen was het 
verholpen c.q. gerepareerd.  
De kosten omgerekend ongeveer 126,00 Euro. 
Maar zoals vaker bij de grote bedrijven, een man deed het werk en daarna waren 4 man bezig om 
voor mij een rekening te maken, enorm wat een gestuntel en wat de klant betalen moet. Linksom of 
rechtsom.  
198 Km doorgereden naar de plaats Yarumal en daar bij een wegrestaurant overnacht. 
Van deze 198 km waren meer dan 150 km een en al bochten, incl. haarspeldbochten met een hoogte  
die varieerde van 600 tot 2750 meter. 
Weer 3 keer tol betaald, hoofdzakelijk voor in en om Medellin, te samen weer  26.000,00 Pesos, 
ongeveer  7,60 Euro, voor Europese begrippen misschien niet veel, maar al met al tikt het toch wel 
door.     
Door het vele vrachtverkeer zeer moeilijk in te halen, dus het schoot weer voor geen meter op. 
Maar wel een mooie omgeving en prachtig weer met max. temperaturen van om de 30 graden. 
 
 

      

 

      



   Bij dit restaurant iets gegeten, en daar konden we ook blijven staan.  

Donderdag, 4 februari 2016. 
 
We (met Rosi en Detlef)  hoeven, moeten, pas maandag in Cartagena te zijn, dus tijd genoeg om even 
een paar dagen naar het strand te gaan.   
De keuze van Rosi is gevallen op een klein plaatsje Tolú, ongeveer 150 km zuid van Cartagena, 
(Columbia) eb daar zijn we op een camping neergestreken. De camping ligt ongeveer 50 meter van 
de Caribische  zee.  Ik ben even in de zee geweest, het was net warme soep, zou Bernhard Wenzel 
zeggen. Morgen neem ik de thermometer mee. 
Vanavond om 20.00 uur was het nog 30 graden. 
Maar even terug naar de route, het eerste gedeelte had nog een flink aantal haarspeldbochten en 
was de weg soms behoorlijk slecht. Soms stonden er borden langs de weg met het opschrift, althans 
dat heb ik er van begrepen, dat dit kwam door geologische instabiliteit. Zo ken ik er nog wel een 
paar. Maar na 325 km waren we ter plekke. 
In de bergen nog veel armoede gezien, met mensen in huisjes die meer op krotten leken, maar 
dichter naar de kust was te zien dat hier ook meer geld werd verdient. 
Ik moest vandaag door 5 tolpoortjes, dus weer bingo, vandaag  41.900,00 Pesos betaald. Ongeveer 
12 euro, nou niet een bedrag waar je van omvalt, maar het land van zuid naar noord doorkruisen, 
loopt op deze manier toch in de papieren.   
 

      

 

    

  In de bergen door vele kleine dorpjes gereden. 



      

    Met vele schamele huisjes. 

     

Bromfietsen en motoren, als zwermen muggen om je heen, en als het niet links wil, dan rechts 

inhalen. 

 



Niet alleen de paspoppen zijn bruin, maar ook hun achterwerk is aan het plaatselijk formaat 

aangepast. 

Vrijdag, 5 februari 2016. 
 
Een vrije dag, hoewel .. eerst de was en  inkopen, beginnen met de camper op te ruimen en daarna 
vooral kalm aan. Vandaag overdag in de schaduw was het 37 graden en het zee water was 31 graden, 
de douche hiervan loopt de waterleiding over de muren en over de grond, zoals destijds in Bonaire, 
dus al het water is warmer dan 30 graden, afkoelen is er niet bij. Tegen 20.30 uur was het nog 29 
graden. 
Maar laat ik niet klagen en genieten van dit mooie weer, de pelikanen op het water, de kolibries bij 
de bloemen en de leguanen bij de camper, de grootste was meer dan een meter lang. 
 
 

      

De visboer kwam met de kruiwagen voorbij, of wij ook vis moesten. 

    

Uitzicht vanaf de camping op de Caribische zee.  Deze oude man is de weg kwijt. 

Zaterdag, 6 februari 2016. 
 
De tweede vrije dag. Verder gegaan met de camper “ uitmesten”, maar niet te veel. 
Het is echt te warm, of we moeten er nog aan wennen. Zelfs het zeewater koelt niet af. 
Vandaag even boodschappen gedaan en voor de rest luieren. 
Wel vele Pelikanen gezien, die vlak over het strand scheerden, mooi vogel. 
 
 



     

Met dit strand voor de deur.     En dan even uitrusten . 

    

 

 

   Zwermen Pelikanen. 



 

 

  En een mooie zonsondergang aan de Caribische Zee. 

 


