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De Route 

 

  

Disclaimer.  

We krijgen regelmatig commentaar op deze verhalen. Niet zo vreemd, als je ze op 

internet zet. Wel een waarschuwing: Iedere relatie met bestaande landen, plaatsen en 

gebeurtenissen berust op louter toeval. Met de mogelijke uitzondering van Yibo, die 

ons belazerde met Air B&B. 

En verder geldt ook:  

 

 
 

 

 



Canada West Coast 2017 Pagina 4 van 92 

Tiel – Hoofddorp, 14 augustus 
In het verleden heb ik mij altijd lichte zorgen gemaakt over “ouderen” als het om reizen ging. 

Het viel mij op dat de 

hoeveelheid zooi, die mee 

mag delen in het 

vakantiegeluk, in de loop der 

jaren blijft groeien.  

Er zijn veel dingen van 

ouderen waarvan ik denk of 

dacht: dat gaat mij niet 

overkomen. Dat gold nooit 

voor bagage. Iets in mijn 

achterhoofd zei dat er op dit 

punt geen ontsnappen 

mogelijk was. Zelfs het feit 

dat, als ik voor mijn werk een week het land uit moet, ik alleen handbagage heb blijft me 

pessimistisch maken. 

Die angst is in ieder geval dit jaar terecht. Merijn zet ons af in Hoofddorp, waar drie kloeke1 

koffers, twee rolkoffertjes en een heuptasje uit de VW worden gesleurd naar de receptie van 

Holiday Inn Express. De baliekluifster vraagt of we alles nodig hebben “boven”. Als ik zeg 

zonder duikspullen te kunnen, blijft er één tas beneden achter. Met de rest vertrekken we 

richting 4e etage. De vakantie is begonnen. 

De rit er naar het hotel ging trouwens niet vlekkeloos. Dat ligt allesbehalve aan Merijn, die 

rijdt, maar aan het feit dat ik Bertha2 had ingepakt. Dat leidt tot een aantal afslagen onder 

het motto “deze lijkt het wel” en discussie over hoe weer terug te komen. Maar het is een 

bijdrage aan de gebruikelijke pré-vakantie stress, waar onze kinderen voor omrijden om 

ervan te genieten. 

Maar nu, echt, de vakantie is begonnen. 

Wat voorafging. 

Veertig jaar geleden zijn we getrouwd. De huwelijksreis 

ging naar Parijs, en dat beviel zo goed dat we besloten 

ieder lustrum opnieuw naar de lichtstad af te reizen. 

Dat ging bij benadering één keer goed en daarna werd het 

bezoeken van de stad van de Eifeltoren toeval. Toen we 

25 jaar waren getrouwd trokken we de conclusie dat het 

Franse plan was gesneuveld, en dat we dus net zo goed 

 
1 Dit verslag steunt het bedreigde Nederlandse woord (en bedreigt vele anderen) 
2 Onze aanduiding voor de Tom Tom 
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naar de VS konden. In de “South West” hadden we een wereldtijd, dus besloten we met 40 

jaar opnieuw een grote VS-reis te maken. 

Deze keer namen we onze plannen zeer serieus; we gingen al drie keer oefenen in de laatste 

15 jaar. Net toen we de plannen wilde aftimmeren voor de rit Calgary – San Diego gebeurde 

het. Hillary Clinton werd door een ferme meerderheid der Amerikanen gekozen tot 

president, maar door een onnavolgbaar systeem werd vervolgens Donald Trump benoemd. 

En we geven er de voorkeur aan om landen, die worden geleid door megalomane idioten, te 

mijden. Om die reden heeft Nelleke een aantrekkelijke route door Canada uitgestippeld. 

Want dat land is best groot. We beperken ons zelfs alleen tot een stukje westkust, en dan 

nog moeten we doorrijden. 

Wel we zijn voor alle zekerheid dit jaar naar Parijs geweest. Maar dat is een heel ander 

verhaal en verslag. 

Hoofdorp – Vancouver, 15 augustus 
Het bed is te smal, en je kan er niet omheen lopen. Met die minpunten meegenomen 

kunnen we niet anders stellen dan dat de vakantie rustig is begonnen in het eerste hotel in 

eigen land. Op ons gemak werken in het 

hotel een matige maaltijd (maar met 

vriendelijke bediening) naar binnen, daarna 

lang slapen en rustig opstaan. De omgeving 

van het hotel is zo lilluk3 dat we niet eens 

een ommetje doen. In het hotel is genoeg 

kunst te zien, voor wie vermaak zoekt. Op 

de een of andere manier heeft iemand 

bedacht dat luchtvaart hier een leuk thema 

is. O ja, en als alle hotelkunst is ook dat 

lilluk. Zou zomaar een thema kunnen 

worden dit jaar       

Op de kamer wordt dit verslag en “de zuivere wetenschap 20174” in de grondverf gezet.  

De eerste tegenslag is dan al verwerkt. Zoals zo vaak heeft Nelleke de reis uitgestippeld. 

Daarbij hebben we besloten met onze tijd mee te gaan en gebruik te maken van AirBnB voor 

de eerste nachten in Vancouver. Tot een week terug leek het geregeld. Toen kregen we een 

mailtje: “Hier is je geld terug, ik vind het niet leuk meer”. 

Geen opgaaf van reden, de fucker hield er gewoon mee op. Dus nu op weg naar een dure 

hotelkamer. Het zit wel eens tegen. 

De shuttle van het hotel richting Schiphol is al overvol, als hij bij de halte van ons hotel komt. 
Ik kwak de bagage in het gangpad, want de chauffeur het verdomt het bagageluik open te 

 
3 © Esther 
4 Zie bijlage 

https://www.kooltiel.nl/wp-content/uploads/2018/02/2017-Bretagne-en-Parijs.pdf
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zetten. Dus moet, bij een volgend hotel, een complete crew van Surinam Airways er aan alle 
kanten overheen klauteren.  
We helpen met het doorgeven van hun bagage en zo wordt het een gezellig ritje naar het 
vliegveld. 
Hier ben ik nu zo vaak geweest dat ik redelijk de weg weet. Ondanks de vele horrorverhalen 
over eindeloze rijen komen we probleemloos aan de andere kant van de grens, waar een 
KLM-vliegtuig op ons staat te wachten. 
 

Vancouver, of Hong Couver, zoals het ook wel 
wordt genoemd, naar alle Chinezen die er huizen 
hebben gekocht (vooral de rijke Hongkong 
Chinezen), ligt zomaar een roteind weg. Volgens de 
tracking device van KLM zelfs 7715 kilometer, 
waarbij ze niet aangeven of die 11,8 kilometer naar 
boven worden meegeteld. Het is ook koud; fris 
zelfs. Hetzelfde infoscherm geeft aan dat de 
buitentemperatuur -52 oC is. Niet dat je daar heel 
veel van ziet, want tot grote teleurstelling van 
Nelleke zit ze bij een vleugel van de Airbus A330. 
Maar wat je ziet lijkt de schermmededeling te 
bevestigen. Onder ons de wolken en verder 
strakblauw van de kou. 
Negen en een half uur vliegen is vervelend. Nelleke 
probeert wat te slapen of te breien, of zelfs "de 
Noordzee" van Boudewijn de Groot in gebarentaal 
te zingen. Ik pak gewoon een paar uur slaap. 
Verder is het vooral wachten op de volgende ronde 
eten of drinken. 

Als ik bij de ronde "ijsje of chips" (na het rondje "kip of pasta") weer wakker wordt melden 
de flighttracker en Nelleke dat we net over de helft zijn, maar wel al boven Canada. Het is 
een knoeperd van een land, zelfs al vliegen we het diagonaal. 
Wat ik van buiten kan zien bevestigt voor mij onze keuze. Dit deel ziet er tamelijk wit en fris 
uit, en daar hou ik niet van. (Het is -62oC.) Gelukkig hebben we nog een dikke vier uur om 
een groen en aantrekkelijk gebied te bereiken. En een auto om nog eens een derde van die 
afstand af te leggen. 
 

En zowaar, op tijd en zonder 
problemen staan we halverwege de 
middag aan de grond, en even later in 
ons hotel. Het weer is prachtig, en de 
stad, met zijn 2 miljoen inwoners, 
druk. Wel geeft de taxichauffeur veel 
tips over wat te doen en waar te 
eten. Dit gaat goed komen. 
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Maar niet vandaag. We lopen nog een klein 
stukkie, maar meer om te vechten tegen de 
jetlag dan omdat we er veel zin in hebben. 
Uiteraard vinden we een Starbucks, en we lopen 
rond het stadhuis van Vancouver. Er staat een 
plaquette ter herinnering aan de Olympische 
Winterspelen van 2010, en wat aardige kunst. 
Verder is vooral het uitzicht over de baai, met 
de bergen erachter, geweldig. 
Op de terugweg vinden we een Michaels, en 
daar vindt Nelleke een bolletje sokkenwol, maar 
spannender wordt het niet. 
’s Avonds (voor ons inmiddels 3 uur ’s nachts) 
eten we in de Cactus Club. Volgens onze 
taxichauffeur een van de ketens, die de moeite is om te bezoeken. Wat dit filiaal betreft 
krijgt hij in ieder geval gelijk. 
Ik eindig de dag in het zwembad van het hotel. Als we daarna naar bed gaan is het thuis een 
uur of half vijf in de ochtend. 

 

Vancouver, 16 augustus 
Na een slechte nacht ontbijten we in het hotel. Het wordt nu tijd om de vakantie serieus te 
nemen. Je kunt je vakanties op allerlei manieren doorbrengen. Een week rommelen in 
Bretagne op een camping beviel altijd goed (tot Barry de camping opkocht), maar verder is 
het voor ons toch altijd een actief feestje geweest, waarbij je nieuwe dingen probeert te 
ontdekken en je je actief op natuur en/of cultuur stort. 
Dat brengt je op de vraag: wat weet je van Vancouver? Sinds gisteren dat het twee miljoen 
inwoners heeft, dat het sinds 2010 een Olympische stad is en al een tijdje dat het in British 
Columbia ligt. BC, zoals het hier aanduiden is een “veilige” Canadese provincie, dat betekent 
dat ze er geen Frans spreken, maar het alleen op de borden zetten. Canada is een blij land. 
Allereerst omdat ze geen Trump hebben maar een Trudeau de Jongere, en vooral omdat ze 
dit jaar 150 jaar bestaan. Dat vieren ze het hele jaar, met veel vlaggen. Verder mag je hier 
geen wapen hebben en ben je wel medisch verzekerd, kortom er is een goede basis om een 
blij land te zijn.  
De Olympische Winterspelen hebben geen “stads” beeld in mijn hoofd achter gelaten, dus 
daar wordt het nu tijd voor. 
We lopen vandaag 20,7 kilometer (en pakken een stuk Metro), dus we hebben een mooie 
eerste indruk. Dat beeld is een stad die wordt verdeeld door een zeearm, die vlak is, omringd 
door bergen. Dat laatste is absoluut waar, het eerste is betrekkelijk. We pakken > 300 

En het commentaar op de facebook foto: 

Esther Kool "En hier zien wij een Nelleke 

in haar natuurlijke habitat. Een wonderlijk 

verschijnsel, de Nelleke is erg zeldzaam. 

We moeten nu heel stilletjes praten 

terwijl we haar benaderen, we willen 

haar niet laten schrikken. Ah! Kijk! De 

Nelleke vertoont klassiek gedrag, het 

voelen van de zachtheid van wol. Yep. 

She's a beaut!" 

https://www.facebook.com/dekleinekool.esther
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hoogtemeters volgens Nelleke d’r telefoonstatistiek, en komen op een hoogte van 42 meter. 
Kortom, de stad is iets heuvelachtig. 
Verder weten we dat het Nederlandse wortels heeft, de oorspronkelijke naam was Nieuw 
Coevorden, en dat is in een paar stappen verbasterd in Vancouver. 
Nelleke heeft meer interessante dingen in de stad gevonden dan we aan kunnen, en sinds 
een paar jaar maken we dan ook keuzes. Keuze 1 is om naar Granville te lopen. Allereerst 
omdat iedereen zegt dat je naar Granville moet lopen, en vervolgens omdat je van daar een 
mooi uitzicht op de stad hebt. En er is een wolwinkel. 

Onderweg naar Granville lopen we 
door het Olympische Dorp, waarbij we 
gewaarschuwd worden voor coyotes. 
Op Granville zien we direct een anvil 
(aambeeld), en iedereen die de 
Roadrunner cartoons kent weet dat je 
in dat geval de waarschuwing serieus 
moet nemen. 
Desondanks komen ze niet in beeld; 
wel zien we wat aardige vogels (reiger, 
aalscholvers, kraaien en een “wat is 
dat voor een vogel”) en Chinese 
vrouwen, die hun veel te grote hoeden 

hebben meegenomen naar de nieuwe wereld. Granville is een eiland, dus we komen er met 
een brug. Het hele eiland staat vol met afgedankte industriële meuk, die op de een of andere 
manier is omgebouwd en hergebruikt. Oude fabriekshalen zijn theater, winkels en cafés 
geworden. Resten van apparatuur is nu kunst of speeltuig en de nog draaiende betonfabriek 
is door graffiti artiesten omgewerkt tot een kunstwerk. En er staat een totempaal, dat schijnt 
hier een ding te zijn. 
Verder valt het erg tegen, maar dat ligt 100% aan ons. We zijn, dankzij de jetlag, vroeg 
opgestaan en lopen hier om iets over half negen rond, samen met wat andere Nederlanders 
en Duitsers. De lokale bevolking deelt ons via openingstijdenbordjes mee dat er voor 11.00 
uur niets gebeurt. Op twee uitzonderingen na, een groentenhal en een ontbijtrestaurant, 
maar daar zijn we snel op uitgekeken. 
Omdat de stad door het water in tweeën wordt gedeeld, net als Amsterdam door het IJ, zijn 
er nogal wat verbindingen tussen de twee stadsdelen. Bruggen, metro (die heet hier de 
skytrain??) en bootjes. Voor wandelaars is de leukste manier om van het eiland af te komen 
een watertaxi nemen. Kleine bootjes die je voor een paar dollar “ergens” aan de andere kant 
brengen.  
In ons geval is dat Yaletown. 
Aangeraden door de taxichauffeur met 
als bijzonderheden: restaurants en 
winkels. Bij het verlaten van de 
watertaxi zien we hoe de rijken zich 
vermaken op het water. Er liggen een 
aantal jachten van een prijs waarvoor je 
bij ons in Tiel waarschijnlijk een straat 
kan kopen, maar we kunnen de zon in 
het water zien schijnen. 
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Een goede kop koffie later ontdekken we dat ook het Olympisch Station in deze wijk zit. 
Lollig om even omheen te lopen. Er zijn wat aardige beelden, met onder meer een viertal 
van Terry Fox, een sporter/kankerpatiënt die geprobeerd heeft Canada over te hollen op 1 
been (en een prothese). De poging is mislukt, maar inmiddels is dit de grootste sport 
inzamelactie uit de geschiedenis wereldwijd. 

Vervolgens lopen we via Robson Street 
richting Canada Place. Daarbij passeren we 
op de hoek van Burrard en Georgia de 
kathedraal van de stad. Daarbij zijn twee 
dingen opvallend. Allereerst is het eigenlijk 
een klein kerkje voor zo’n grote stad (oké, 
die zal in 1895 een stuk kleiner zijn 
geweest) en hij is erg mooi door een 
combinatie van prachtig glas in lood en 
heel fraai houtwerk. 
Canada Place valt me tegen. Er staat een 

groot gebouw met een grasdak en een pier waar de grote cruiseschepen (nu de Rotterdam – 
Volendam van de Holland Amerika Lijn) aanmeren. Het dak van het gebouw is opgebouwd 
uit een zeilenconstructie en dat ziet er wel leuk uit. Verder zijn er veel toeristen, veel 
Canadese vlaggen en andere symbolen ook vliegen/varen er watervliegtuigjes rond. 
Mijn voornaamste punt is inmiddels dat ik honger heb. In de stad staan allerlei foodtrucks en 
dat lijkt een aardige en snelle manier om aan eten te komen. We kiezen voor een met een 
wachtrij, onder het motto “als je klanten hebt zal je ook wel kwaliteit hebben” en zowaar, 
het blijken goede vistaco’s. 
Daarna pakken we de metro voor een welverdiende siësta. 
 
Vanochtend hebben we tevergeefs geprobeerd een hoed te kopen. Daarbij heb ik weer eens 
geleerd dat “pronunciation matters”. Als ik naar een hat vraag denkt de verkoopster dat ik 
een tweede hoofd (head) wil. Vanaf nu spreek ik hat op zijn Nederlands uit, dat snappen ze 
wel. Nu pakken we de aankoop meer systematisch aan door te googelen. De hatter blijkt 
gewoon bij ons op Broadway te zitten, zei het 1000 nummers verder dan het hotel. 
We willen niet zomaar een hoed, maar Tilley Endurables. Naar nu blijkt is Vancouver de stad 
waar het bedrijf is begonnen. Hun filosofie is eenvoudig: we maken onverwoestbare en 
onzinkbare hoeden. Verslijt je hem, dan krijg je een nieuwe. 
Ze zijn heel groot geweest, maar hebben geweigerd hun hoeden buiten Canada te laten 
maken. Nu is het bedrijf in Britse handen, maar 
de productie is ongewijzigd, alleen het aantal 
winkels is verminderd. Waar ik in 2012 nog het 
idee had dat je ze op iedere straathoek kon 
kopen moet je nu echt zoeken. In de winkel 
waar wij terecht komen staat mevrouw Tilley 
zelf achter de toonbank. Ze legt uit dat er nog 
maar een paar winkels met het volledige 
assortiment zijn. Dit is er een van. Ontroerd 
door zoveel moois koopt Nelleke een hoed, en 
ik twee. Die van Nelleke is de bijzonderste, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Terry_Fox
https://en.wikipedia.org/wiki/Tilley_Endurables
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want daar zit een koelelement in dat je 
in de vriezer kan leggen. 
Daar staat tegenover dat een van de 
twee van mij een koffiekleur heeft. En 
allemaal hebben ze in een vakje in de 
hoed een zinloze handleiding van 8 
pagina’s.  
Met beschermde hoofden lopen we 
opnieuw naar Granville. Alles is nu open 
en het is er druk, heel druk. Maar ook 
gezellig en een absolute aanrader. 
Nelleke koopt nog wat wol en, zeker niet 
onbelangrijk, we fotograferen Knorf5. 
Op de achtergrond zijn, aan de overkant 
van het water, de bergen te zien. 
Iedereen wil je daar heen hebben, maar 
wij stellen het nog even uit tot “later in 
de vakantie”. Twee toppen liggen dicht 
bij elkaar, de “Two Sisters” (er schijnt 
zelfs een suspension bridge tussen te 
liggen). 
Na een kop koffie bij een uitstekende 
indie brewer zijn we echt wel af. We gaan terug naar het hotel, waarbij we in een hoekje van 

Granville langs de openbare speeltuin 
komen. Het belangrijkste hier lijkt nat 
worden te zijn, met een waterglijbaan, 
fonteinen en (bescheiden) 
brandslangen. Het is een enorm 
spektakel en iedereen heeft lol. 
Eenmaal in het hotel zwemmen we 
een paar baantjes en gaan nog een 
keer naar buiten om te eten. 
Dit keer naar MuchoBurrito, een 
eenvoudige Mexicaan die voor weinig 
een taco of burrito naar keuze in 
elkaar vouwt. Er is een onaangenaam 

moment, als er een joch in de rij me begint te duwen terwijl hij schreeuwt “I WANT MEAT, 
WHAT MEAT IS THERE?”. En hoewel ik het sentiment volledig met hem deel, wordt er niet in 
mij gepord, terwijl er ook wordt geblèrd. Nu reageren mensen naar als je zo’n lurf per 
ongeluk plet door je onverwacht om te draaien of zo, dus ik besluit verstandig te zijn en voor 
de didactische aanpak te gaan. “They’re all dead animals”, leg ik hem uit. Voor hem lijkt dat 
een Soylent Green achtige spoiler. Verbijsterd houdt hij verder zijn klep en komt niet verder 
dan verlegen knikken als de burritovouwer vraagt of hij kip wil, terwijl de pulled pork er veel 

aantrekkelijke uit ziet      . 

 
5 Nee, leggen we niet meer uit. Ga naar zijn website, zie waar hij is geweest en huiver. 

Het verhaal gaat dat een opperhoofd van 
een First Nation (Native Canadians, Indians) 
zijn dochters vroeg wat ze voor hun 
huwelijk wilden. Tot zijn verbijstering 
vroegen ze of de vijanden niet uitgenodigd 
konden worden. Zij waren namelijk van de 
Zuidelijke Noordelijke stam en de anderen 
van de Noordelijke Noordelijke stam. Na 
een week van pemmikan, tromgeroffel, 
rondedansjes en totempaal snijden bleken 
de vijanden dat niet te zijn, maar gewoon 
noordelijke vrienden met een vreemd 
accent. Sindsdien is het vrede. De goden 
vonden dit zo lollig dat ze ter herinnering 
aan beide zusters de volkeren twee bergen 
als huwelijksgift brachten. (Voor 
waarheidsgehalte: zie verder de disclaimer 
of lees de totempaal.)  

 

http://www.knorf.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soylent_Green
https://en.wikipedia.org/wiki/Pemmican
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Vancouver, 17 augustus 
Ook vandaag lopen we weer 20 kilometer, maar gelukkig merken ze dat pas aan het eind van 
de dag. Voor het eerste stuk pakken we de Skytrain, die nog steeds onder de grond zit, en de 
bus. De laatste geeft je de kans op je gemak eens om je heen te kijken. 
Een negatief punt zijn de vele dakloze zwervers, waarvan ik de indruk heb dat er voor een 
deel vluchtelingen uit de VS tussen zitten (er zijn veel bordjes waarmee “veterans” om geld 
vragen). Verder is de stad een woeste mix van hoog- en laagbouw en van steen- en 
houtbouw. En overal is wel ruimte, het enige dat Canada echt te veel heeft. Ergens doet de 
stad me aan Boston denken, al ligt die plaats aan een andere oceaan. 
De stad wordt, zoals al beschreven, verdeeld door water, de False Creek. False, omdat het 
geen riviermondig is, maar een Fjord. De Noren mogen dat als “hun ding” claimen, maar de 
Canadezen hebben ze ook. Hetzelfde geldt voor eilanden voor de kust, maar daarover later 
meer. 
Het openbaar vervoer brengt ons naar Stanley Park, want daar dien je als toerist heen te 
gaan. Het is een enorm park, waar je zeker twee dagen kan rondlopen zonder in herhaling te 
vallen. En er van alles te zien. Na bestudering van de kaart besluiten we dat een kwart van 
het park mooi genoeg is. Een van de vaste elementen van Noord-Amerika voor ons is de 
eekhoorn. Hier scoren we de eerste. Hier blijken ze zwart. Slecht te fotograferen dus, maar 
best mooi. 
Daarnaast is er een aquarium. Dit is een heel bijzonder aquarium, want, in tegenstelling tot 
vele andere die we van binnen hebben gezien, beweert het niet de grootste te zien. Het is 
wel enorm de moeite waard. Vooral hun “lokale” bakken met kelp, rockfishes en allerlei 
anemonen zijn meer dan de moeite waard, zeker de enorme centrale tank. Er zijn ook grote 
bakken met een dolfijn, 
een beluga en 
verschillende harbour 
seals, otters en veel 
ongewervelden. 
De grote zoogdieren zijn 
allemaal als “gewonden” 
binnengekomen en 
zouden het in het wild 
niet meer overleven. Of 
dat ook voor de otters 
geldt… 
Al de zoogdierbassins 
zijn in de open lucht, om 
een natuurlijk klimaat te 
houden. 
De voorlichting over natuurbeheer en -behoud is in ieder geval prima.  
Verder zijn er prachtige aquaria met kwallen en kleiner afdelingen met tropische vis en 
amfibieën; mooi maar niet uitzonderlijk. 
De volgende stop in Stanley Park zijn de Totempalen. Dat is allereerst een stuk wandelen 
door de bossen met veel verschillende bomen, bloemen en varens. Daarna kom je op een 
open veld, waarbij het veel drukker wordt. Er rijden auto’s en vooral fietsers (met wettelijk 
verplichte helm). En jawel, dan staan we bij het veld met de totempalen. Wie, zoals ik, is 
opgegroeid met de cowboy- en indianenwereld van Karl May en de Hoempa Pa (strips van 

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_May
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoempa_pa
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Goscinny en Uderzo), heeft een helder beeld van het wilde westen. In die wereld heeft ieder 
zichzelf respecterend indianenkamp een totempaal. Maar een kleine crimineel en twee 
Franse striptekenaars vormen niet de meest betrouwbare bron als het om harde feiten gaat. 
In werkelijkheid is het gebied waarin totempalen werden gemaakt en gebruikt veel 
beperkter, zo ongeveer de staten Washington en Oregon in de VS en British Columbia in 
Canada. De palen vertellen heilige “familie” verhalen waarin dieren een belangrijke rol 
spelen. Maar als een paal er eenmaal staat wordt er verder niets aan gedaan, dus in het 

ruige klimaat van Noordwest Amerika hadden ze alles behalve het eeuwige leven. De 
geschiedenis van de palen is daarmee vaag en iets van mondelinge overlevering. In Stanley 
Park zijn er een aantal gekopieerd en bijeengebracht. Niet heel echt dus, maar wel prachtig 
om kennis te maken met de waarheid achter de totempaal. 
Van hier lopen we langs het water terug naar de bus. 
Op het water zien we het lokale vervoer. Niet alleen 
de watertaxi, maar ook het watervliegtuig. Er zijn een 
aantal bloeiende maatschappijen die af en aan 
vliegen tussen de taxi’s, de cruiseschepen en de 
jachten door. En dan is er nog de vrouw die peddelt 
op een surfplank, met haar hond. 
Van alles wat er is te zien ben ik vooral benieuwd 
naar de “Woman in the wetsuit” Vooral omdat ik me 
helemaal niets voor kan stellen bij deze kreet op de 
toeristenkaart. Het blijkt een soort Zeemeermin uit 
Kopenhagen, maar dan een snorkelaar uit Canada. 
Het beeld moet de verbondenheid van de mens met 
de zee voorstellen. Het is goed dat ze dat hebben 
opgeschreven, want wij waren er niet opgekomen. Wat het voor mij boeiend maakt, is dat 
het beeld uit 1976 is, dus uit de beginjaren van de onderwatersport. Ze is dus gekleed in een 
hele oude duikuitrusting, en dat is voor fervente duikers wel heel erge nostalgie. 
We passeren nog een waterspeeltuin met zelfs een droogtrommel voor de jeugd, en dan 
pakken we de bus naar een ander deel van het centrum. 
Daar zijn de VanDusen botanical gardens. Het heeft een fantastisch bezoekerscentrum dat is 
gebouwd in een vorm die is gebaseerd op een bloem, met een groot grasdak. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Totem_pole
https://en.wikipedia.org/wiki/VanDusen_Botanical_Garden
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De tuin heeft 7500 soorten planten, die wat thematisch zijn ingedeeld (zwarte planten, 
Aziatische planten, groenten etc.). Voor een systematisch bioloog mogelijk wat 
onoverzichtelijk, maar prachtig om in te wandelen, waarbij er als bonus nog een grote 
hoeveelheid beelden is neergezet. Verder zijn er leuke waterpartijen met meertjes, 
stromende beekjes en een watervalletje. Evenals Stanley Park is VanDusen te groot om in 
een paar uur echt grondig te doen, maar de tijd die we er doorbrengen is meer dan de 
moeite. 

Terug op de kamer besluiten we helemaal absoluut niets meer te doen, ook al is het pas 
16:45. En dus trekken we om 17:30 opnieuw de wandelschoenen aan om nog een keer naar 
Granville te lopen. In de tweede plaats omdat er nog wolwinkels zijn die Nelleke niet heeft 
bezocht, maar vooral omdat ik er leuke visrestaurants heb gezien. Nelleke heeft daar 
huiswerk goed gedaan en loopt zo naar en door de breizaken. Conclusie: prachtig maar geen 
smoes om iets aan te schaffen. 
Daar staat tegenover dat ik veel visrestaurants heb gezien, maar geen idee heb waar. 
Uiteindelijk zien we achter een reeks vuilcontainers een smal weggetje met het bord “Sand 
Bar” met daarop duidelijk een vis. Het blijkt een toprestaurant, waar alleen op het dakterras 
in de hoek nog een tafeltje vrij is. Daar 
zitten we pal onder de brug over de False 
Creek. Op de stalen balken zitten veel 
aalscholvers en meeuwen. Vooral het 
voeden van de jongen en het bedelen om 
voedsel is een show. Het eten is fantastisch 
(ik heb mijn eerste Clam Chowder), maar 
prijzig. Nelleke besluit ter plekke dat we aan 
het eind van de vakantie hier weer eten. 
Bij vertrek blijkt dat je het restaurant ook 
via de andere kant kan benaderen, en dan 
ziet het er iets minder verlopen uit aan de buitenkant. Zoals bij alles op dit eiland: het blijft 
industrieel terrein met een nieuwe bestemming, waar je twee keer moet kijken om het 
maximum er uit te halen. Maar dan snap je ook echt waarom het een topattractie is. 
Via weer een andere weg, nu door een stukje bos en over een loopbrug komen we terug bij 
het hotel. De dag stopt nu echt. 
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Wel houden we natuurlijk nieuws en de familieberichten bij. Esther blijkt terug uit Sziget. 
Haar maatjes rijden de auto terug naar de verhuur en worden onderweg geschept door een 
vrachtwagen. Gelukkig alleen beurse plekken, maar het blijft schrikken, ook op afstand. 

Vancouver - Victoria, 18 augustus 
Na een laatste prima ontbijt pakken we één taxi en veel koffers en laten we ons afzetten bij 
Herz, waar we een Honda6 Elantra huren. Nelleke 
heeft alles goed voorbereid en, in tegenstelling tot 
de internetrecensies worden we vriendelijk een 
voortvarend geholpen. Wel hebben we nu geleerd 
dat het “lang weekend vrijdag” is. Iedereen wil de 
stad uit, en de duizenden bezoekers van de “40 
jaar Tom Petty7 show” willen naar huis. 
Op zich vallen de wegen en de drukte mee, maar 
wij willen naar Vancouver Island, en voor de pont 
staat een lange wachtrij. 
Het eiland is het grootste van de vele eilanden 
voor Vancouver met een oppervlakte van ¾ 
Nederland en een bevolking van net onder de 800.000. 
Pas na 2,5 uur varen we weg voor de tocht van een uur en drie kwartier naar het eiland. 
Daarbij vaar je door de archipel. Honderden eilanden die sterk doen denken aan de archipel 
voor Stockholm. Los van een jochie dat de hele tocht harder buldert dan een scheepstoeter 
en de rest van het gezin volledig terroriseert, zijn er alleen maar positieve opmerkingen te 
maken. Mooi weer, mooi uitzicht, het is allemaal prima. 

Alleen bij het ontschepen schrikken we ons rot. De vrouw voor ons struikelt op de trap, valt 
voorover, klapt met haar hoofd tegen de muur, slaat over de kop en eindigt in de kreukels 
onderaan de trap. We kunnen nauwelijks helpen, en professionele hulp is er bijna 
onmiddellijk. We hopen dat de beschadigingen niet te erg zijn. 
 
Vanaf de boot is het maar een klein stukje rijden naar het hotel in Victoria, waar we één 
nacht blijven. Het eerste probleem is het kwijtraken van de auto. De parkeerplaats blijkt om 
de hoek, maar dat moet je wel net vinden. Nelleke stelt terecht dat het “hoe raak ik mijn 
auto kwijt” deel van de voorlichting van hotels zou moeten zijn.  
 
Ik ben beroerd opgestaan, met darmproblemen en een hoofdpijn van hier tot volgende 
week, en hoop dat een beetje beweging me helpt er overheen te komen. 

 
6 Later blijkt de H voor Hyundai te staan. Een groot autokenner zal ik nooit worden. 
7 Tom overlijdt in oktober aan een hartaanval. Dit hebben we dus echt gemist. 
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Onmiddellijk na het uitpakken gaan we aan de wandel. Morgen trekken we verder, dus we 
hebben maar een paar uur om de stad te bekijken. Het aantal inwoners van de plaats hangt 

af van hoe je de grens trekt, maar het 
zijn er zo’n 80-300 duizend. Victoria is 
de hoofdstad; niet alleen van het 
eiland, maar van heel BC. Er staan 
daarom grote, 18e eeuwse 
regeringsgebouwen met veel 
koepels. Verder wil iedereen op 
bezoek in Victoria, de 
watervliegtuigen scheuren af en aan. 
Hier in de stad worden de hotels als 
trekpleister gezien: echte statige 
gebouwen uit de tijd dat het Brexit 
Eiland nog een keizerrijk was. 

We wandelen langs de grillige kust tot we bij de Fishermans Wharf komen (waarbij we weer 
een paar totempalen passeren). Tussen de steigers met vissersboten en woonboten is een 
gebied voor sportverhuur (vooral kajaks), excursies om grote zoogdieren te bekijken (door 
ons omgedoopt in Weel Watsen) en eettentjes. We beginnen met ijs (zeg maar ijser of ijsst), 
terwijl we toekijken hoe groepen toeristen in smerige vettige pakken worden gehesen, die 
onderdeel zijn van de weel wats expierience. Daarbij legt de schipper uit dat je de weel niet 
kan vastleggen als je de camera niet op hem/haar richt. Het lijkt een intelligent tijdverdrijf…, 
we kunnen niet wachten tot het onze beurt is. 

Maar dat is niet vandaag, we besluiten ook te eten op de Wharf, en zo halen we een 
smakelijk maal bij een van de tentjes, waarbij ik mijn tweede chowder scoor, nu de “drie 
zalm variant” chowder. 
Ik ben weer wat opgeknapt, dus tevreden lopen 
we terug naar het hotel. Het Strathcona ziet van 
buiten prachtig uit, en heeft veel houtwerk en uit 
hout gesneden bordjes. Verder is het vooral 
vergane glorie. Het is zo luidruchtig als het maar 
kan, waarbij het niet helpt dat de straat voor het 
hotel een kruispunt van feesten en zwervers is, 
waar politie en ambulance met grote regelmaat 
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tussendoor krijsen. Op onze hoogte zit ook nog de zeer luidruchtige feestclub van het hotel. 
Die worden waarschijnlijk weer gestoord door een van de gasten, want op enig moment 
staat ook “security” te blèren dat men klachten heeft. Kortom een oog dicht voor 03:00 is 
nauwelijks een optie. 
En dan vertrouw ik ook de wifi versterker niet, die permanent vonken trekt. Dat zie je alleen 
’s nachts, dus ik meld het ze maar even. 
Daar je ook aan de vloer blijft plakken en de lekkringen in het plafond zitten besluiten we dat 
we heel tevreden zijn dat we de volgende ochtend alweer verder reizen. 

Victoria – Pont Alberni, 19 augustus 
De rit naar Pont Alberni is zo’n 200 kilometer en er is niets te doen in die plaats. Bovendien 
kunnen we ons pas om 16:00 melden voor de sleutel van het appartement voor vannacht.  
In de voorbereiding van deze reis heeft Nelleke ernstig gebruik gemaakt van de 
reisprogramma’s van professionals, maar ook van de grote stapel informatie die Systke 
Kimstra ons heeft gegeven. 
Een totempalenwandeling 
in Duncan is zo’n aanrader. 
En als je er dan toch langs 
komt, dan stop je even. 
Om meerdere redenen is 
het een prima pauze. Het 
oude station is nu een 
museum, en daar begint de 
wandeling langs, wat men 
zegt, de grootste 
totempalenverzameling ter 
wereld8. Bij iedere paal 
staat een mooi bord met 
een verhaal over de paal. 
Sommige zullen zeggen een paal is een paal, maar ons vervelen ze geen moment.  
Daarnaast is het ook markt in de stad, type braderie. Er zit zelfs iemand te spinnen. We 
maken een praatje met hem, maar worden al gauw als “stadse mensen” af geserveerd als 
blijkt dat Nelleke meer dan één spinnenwiel heeft. 
Met een stevige hamburger en een glas “verse” citroenlimonade kunnen we er goed mee 
leven. Wat de hamburger betreft: als je een ambachtelijke treft zoals hier, dan is het best 
een wereldproduct. 
Na Duncan rijden we naar de eindbestemming, tussen stevige heuvels met enorme bomen. 
Pont Alberni is de plek waar we morgen worden opgepikt voor het duikdeel van de vakantie. 
Verder is het wijkje rond de haven een verlopen geheel met veel leegstand. Er rijdt alleen 
een stoomtreintje dat duidelijk wordt gerund door vrijwilligers die veel en lang toeteren en 
enthousiast zwaaien. 
We hebben een deel van een huis iets meer heuvelopwaarts, waar de Tsunami van 1946 niet 
heeft toegeslagen. Na uitgepakt te hebben eten we bij de haven, waar ik mijn derde 
Chowder scoor en doen we wat boodschappen. Daarna gaan we naar de berenkreek, waar 

 
8 Later, in Alert Bay realiseren we ons dat er dit een taalkundige truck is. Dit is “de grootste verzameling” wat 
duidelijk anders is dan “de meeste bij elkaar in één plaats”. Het is een kwestie van marketing. 

http://www.vancouversun.com/technology/Catastrophic+earthquake+tsunami+brewing+coast/10682930/story.html
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bij laag water “altijd” beren 
zijn bij de zonsondergang. 
Net zoals de weel, het 
swienchen en de moes9, die 
ons altijd worden beloofd, 
laat ook “hey bear” zich 
niet zien. Toegegeven, 
zonder tsunami zal het 
water nauwelijks hoger 
worden, dus we mogen niet 
verbaasd zijn. Dus met twee 
mooie roofvolgels moeten 
we het vandaag verder 
doen. 

Port Alberni – Rendezvous, 20 augustus 
Vanmiddag worden we om vier uur opgepikt in de haven. Zelfs na 
op het gemak opstaan hebben we bijna een hele dag om in Pont 
Alberni door te brengen. 
Als tip hebben we Stamp Falls Park gekregen. En als zo vaak is het 
een goede tip. Bos met prachtige bomen, overgroeid met mossen 
en korstmossen en veel varens. Daartussendoor loopt een riviertje 
met watervallen waar zalmen tegenop proberen te zwemmen. Er 
is zelfs een fishladder voor ze aangelegd. We hebben mazzel, we 
zien er een stel springen. 
Daarnaast zijn er nog een paar andere paden die we allemaal uitproberen, omdat het korte 
wandelingen zijn. Kort wil niet zeggen makkelijk, ze zijn allemaal behoorlijk stijl. Een ervan 
komt eindigt bij het meer waar het riviertje in uitkomt. We zien een grote roofvogel landen. 
En dan nog een, en weer een. Uiteindelijk blijkt dit het huis van een familie kalkoengieren, 
waarschijnlijk wel een stuk 
of 20. 
Dan is het lunchtijd, en we 
besluiten terug te rijden 
langs de “McLean 
zaagmolen”. Het is een 
historische molen, maar er 
is een redelijk circus van 
gemaakt met livemuziek, 
en een museumpje. We 
besluiten er de entrée niet 
voor over te hebben, maar 
storten ons wel op de 
homemade burgers.  

 
9 Na vele jaren met veel bordjes en weinig dieren zijn dit onze aanduidingen voor de walvis (whale), wild zwijn 
(swienchen) en eland (moose) 
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Vervolgens rijden we verder terug richting haven en met een bochtje langs het 
berenstrandje. We kijken wat rond, nemen wat foto’s en bedenken dat we niet weten waar 
we moeten kijken. Net als we willen wegrijden worden we op de schouder getikt “hebben 
jullie de beer gezien”. We begrijpen dat het nu niet het moment is om uit te leggen dat “Hey 
Bear” net als de weel een hoax is, maar om de camera te trekken. En verdomd, er loopt een 
zwarte beer aan de overkant. En er komen twee bald eagles langs. Beter dan dat wordt het 
niet. Na een ruime photoshoot trekt de beer zich weer terug in de bossen en blijft er voor 
ons niets anders over dan een kop koffie halen bij Timmy’s, boodschappen doen en ons een 
uur te vroeg te melden in de haven. 

Daar wordt vanaf de steiger naar ons geroepen “zijn jullie Rob en Nelleke?” 
Het is Peter van Rendezvous Adventures, die ons en de mededuikers op komt pikken. We 
zijn er bijna gelijk met Charlie Fox en Dan de Brit. Met dit stel zullen we de komende vier 
dagen doorbrengen, wat begint met een tocht van 2:45 uur naar een puntje van Vancouver 
Island. 
Het huis, dat op het puntje van het eiland staat, maar niet over de weg te bereiken is, is een 
wonderbaarlijke constructie. Je landt op een vlonder met kano’s en polystyreenblokken om 
vervolgens via een trap met ongelijke treden naar een “complex” te klimmen dat tegen een 
heuvel is gebouwd. Alles wiebelt en kraakt, maar is verder wel OK. Men probeert hier alles 
duurzaam te doen. Er is zonne-
energie, afval wordt gescheiden en 
men heeft geen aansluiting op de 
waterleiding. Het water komt uit de 
lucht of, als het te weinig regent, 
wordt uit de oceaan gepompt en 
ontzout. Het gevolg is dat je 
nauwelijks kunt douchen en je 
kleding niet kan wassen. Bovendien 
is er geen airco, waardoor alles 
vochtig is. 
De kamer zit op niveau 
jeugdherberg, maar er is een 
gezellige woonkamer met veel onderwaterboeken. Daarnaast is er een aparte ruimte voor 
fotoapparatuur, een buitenterras en een hottub. 
We zitten hier vol pension. Kathy is een hartelijke vrouw die kookboeken schrijft en ons goed 
verzorgt. Om te beginnen met een chowder. 
’s Avonds laten ze een aantal comedy shows zien. Vooral alles wat tegen Trump is valt goed. 



Canada West Coast 2017 Pagina 19 van 92 

Rendezvous, 21 augustus 

De eerste duikdag begint bijzonder. Vandaag is een zonsverduistering. Op de plek waar wij 
zitten 90%. 
Kathy heeft een doos gemaakt, waar met 
een breinaald een gat in is geprikt. Het licht 
valt op de witte binnenkant van de doos, en 
via een kijkgat kan je dan zien welk stuk van 
de zon is afgedekt door de maan. Het is een 
leuke oplossing, en zelfs met bijna 90% 
verduistering kan je nog steeds niet in de zon 
kijken. 
Tegelijk wordt het wel schemerig en de 
natuur wordt erg stil, met uitzondering van 
Peter. 
Na het event is het duiken geblazen. Alle 
duiken vinden plaats in de Barkley Sound, een inham van de Pacific Ocean met veel kleine 
eilandjes. 

Na al die jaren overkomt het me zelden, 
dat ik niet serieus genomen wordt. Ik 
duik met Peter en die is daarop de 
duidelijke uitzondering. Hij weet alles 
en alles beter. Naar keuring en brevet 
wordt niet gevraagd. Als Nelleke 
antwoordt op de vraag “Wanneer heb 
je voor het laatst gedoken” met 
“Afgelopen zondag” komt de respons 
“Ik dacht twee jaar geleden”. Nu kan je 
je daar boos over maken, of denken “Jij 
bent een uitstekende duiker, en ik doe 
gewoon helemaal niets anders dan 

rondkijken en genieten”. Het enige is, dat ik moet opletten dat hij mij niet uit het oog 
verliest, want zeker nu duik ik in mijn tempo en moet hij met regelmaat in de ankers. 
De onderwaterwereld is fantastisch, zoals mag blijken uit de foto’s. Ook de tweede duik is 
prima. Nu duik ik met Kathy, die minstens zo goed duikt en, net als Peter, uitstekend is in het 
aanwijzen van bijzonderheden. 
Ook boven water is het prachtig. Tussen de eilandjes vliegen allerlei vogels, waaronder 
zeearenden en regelmatig zien we 
zeehonden. 
Na terugkeer stappen we in de hottub 
die met 41oC iedere gedachte aan kou 
snel doet verdwijnen. 
’s Avonds zien we een video van Charlie 
over een eerdere duikweek, onder de 
artiestennaam Captain Chuck Coozetoe. 
Het zijn hele leuke opnamen die nog eens 
samenvatten wat we hebben gezien. 
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Rendezvous, 22 augustus 

Duikdag twee verloopt op een 

vergelijkbare manier als de 

eerste, zij het zonder 

zonsverduistering. Prachtig 

onderwaterleven, maar het 

meest spectaculair is dat we na 

de duik een bultrug zien. 

Iedereen kent inmiddels de 

theorie van Nelleke dat het 

bestaan van walvissen een 

hoax is en alleen gebruikt 

wordt door lokale schippers om mensen geld af te troggelen om te “Weel watsen”, om 

vervolgens te eindigen met een tegoedbon of een aquariumkaartje. 

Maar het is er echt één: adempluimen en een imposante staart als hij onder gaat. Later zien 

we op grote afstand nog twee keer adempluimen. De walvis doet een rondje rond de baai.  

Rendezvous, 23 augustus 

Op onze laatste dag krijgen we ’s ochtends een telefoontje van Merijn over de garage. We 

weten nu twee dingen: we zijn een stuk armer en telefoneren is hier geen doen, de 

verbinding is echt waardeloos. 

Het brengt ons niet af van het vakantie vieren. Zoals iedere dag beginnen met een 

gezamenlijk ontbijt dat een goede bodem legt voor een aantal duiken. 

Het varen naar de stekken is bijna zo plezierig als het duiken zelf. Iedere dag zie je wel een 

visarend en zeehonden. Nu is er ook 

nog een zeeleeuw in beeld en een 

bobbel waar men zegt dat het een 

zeeolifant is. Vandaag zien we 

ongewoon veel vogels, alken, jay-birds 

en, natuurlijk, meeuwen. En iedere 

dag maakt Peter zich, terecht, druk 

over illegaal vissen. Door een 

overmaat aan vissers is de zalm bijna 

weggevist. Hij wijst iedereen op de 

gesloten gebieden en rapporteert 

iedereen die niet meewerkt. Vandaag 

wordt een jong gezin aangesproken dat ons even later volgt en met een kaart in de hand 

vraagt waar het wel mag. 

Zet duikers bij elkaar, en de gesprekken zijn voorspelbaar. Op enig moment gaat het er ook 

over dat ons taalgebruik in andere kringen totaal ongepast zou zijn. Kreten als “Let’s have an 
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unzip party”, “Can you please grab my shoulders and undress me” en “Here you can blow 

me” zullen zelden juist geïnterpreteerd worden. 

We lunchen voor de tweede dag op de boot, waarbij Kathy zorgt voor een prima lunch met 

soep, brood en fruit. Omdat het een kleine groep is, is het een gezellige gebeurtenis.
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Nelleke gaat steeds mee op de boot, 

maar helaas levert het vandaag geen 

walvissen op, maar er komt een paar 

sokken af, en ze begint met het 

verwerken van de eerste wol uit 

Vancouver. 

Charlie en ik besluiten de dag af te 

sluiten met een nachtduik op het 

“huisrif”, na de duiken bij Kyan en 

Plimo’s castle. Er zijn heel veel krabben actief, en met de filmlampen van Charlie is het een 

wondere wereld met begroeide ankerlijnen en poliepen kolonies. 

Charlie is een wonderbaarlijke vent, een gesjeesde popmuzikant die soms nog optreedt, en 

net gepensioneerd is als verpleegkundige in de geriatrie. Hij is, zoals al gebleken is, verwoed 

filmer en zegt ons meer opnamen toe. Ook gaat hij op de foto met Knorf. Als Captain Chuck 

uiteraard.  

Daarna kneus ik nog een teen bij het in en uit het bed stappen. Ik blijf erbij dat dit 

onderkomen niet echt comfortabel is. 

Rendezvous – Ucluelet, 24 augustus 
Vandaag is Bert jarig. Of gisteren, dat hangt van de tijdzone af. In ieder geval feliciteren we 

hem met verjaardag nr. 60. 

Verder beginnen we met inpakken, vandaag gaan we terug 

naar de huurauto. Voor die tijd maken we 2 duiken. Ze 

blijven mooi, al blijft veiligheid een ding. Ik volg de 

instructeur, maar bij de tweede duik zwaai ik hem bij 29 

meter uit. Het zal me een zorg zijn dat het “beneden” nog 

helderder is, bij de 9e duik in vier dagen ga ik niet over de 

grenzen heen. Bij terugkeer blijkt hij op 37 meter gezeten 

te hebben. Inmiddels blijkt mijn computer herrie te maken: 

hij is in de decostand geschoten en noteert een gemiste 

stop. Nu had ik bewust niet ingevoerd dat ik met nitrox 

duik, dus zit ik aan de veilige kant van de grens, maar wel 

op die grens. Het lijkt me iets om eens wat over te schrijven 

in “Onderwatersport”. 

Op de weg terug naar Rendezvous varen we in een lijn. 

Totale paniek, omdat de boot richting rotsen dobbert. 

Peter vestigt een PR omkleden en snijdt de lijn uit de schroef. Vervolgens proberen we met 

elkaar de fuik uit het water te halen. Daarmee trekken we de boot van de kant, maar veel 

verder dan het aan boord halen van heel veel touw komen we niet. Dus uiteindelijk wordt de 

lijn gekapt. Kathy legt uit dat er een meter of tien onder de drijver een gewicht zou moeten 
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zitten om de lijn recht naar beneden te laten gaan. Wel, die was er niet, zoals we zien. Het is 

dus niet zo gek dat dit gebeurt.  

Terug bij het onderkomen duik ik 

nog een keer in de hottub om weer 

door en door warm te worden. 

Zoals Charles opmerkt: op een dag 

zal Peter het water moeten 

vervangen, want het is licht oranje. 

In ieder geval spoelt het ook het 

zout van het lichaam. Op een plek 

waar je in feite niet kunt douchen 

door water- en faciliteitengebrek is 

het in ieder geval wat. De hottub is 

trouwens ook populair bij garden 

snakes, die graag tegen de verwarmingsbuizen liggen.  

Na de groepsfoto, en afscheid van Kathy en de hond Sam wordt alles aan boord gehesen. Op 

de terugweg genieten we nog een keer van de lunch-met-soep die Kathy had meegegeven, 

voor we in de haven van Port Alberni 

afscheid van elkaar nemen. 

Terug aan land nemen we eerst een 

echte koffie bij Tim Horton en we 

kopen wat eten en drinken. Dan 

begint de rit naar Ucluelet, een First 

Nation woord voor veilige haven. De 

weg is de enige in dit deel van 

Vancouver Island, waarbij Ucluelet het 

voorlaatste dorpje is. We zitten er in 

de B&B “Moon & Sixpence” van Alice 

Bosman, een geëmigreerde vrouw uit Zuid-Afrika. Ze schildert niet onverdienstelijk, dus het 

huis hangt vol leuke kunst.  

Het is een fantastisch onderkomen, met goede voorlichting over restaurants en 

mogelijkheden om te wandelen. We nemen de badkamer, met de afmetingen van een 

ballroom, onmiddellijk in gebruik om vier 

dagen vuil kwijt te raken. Daarna is het 

duidelijk haptijd. 

We eten bij een drijvend restaurant “The 

Float House”, dat adverteert met hun 

prijswinnende Chow Down Chowder, 

waarin veel aardappelen zitten. Die zijn 

niet geschild. Ik zit daar niet zo mee, maar 

Nelleke ergert zich rot aan de toenemende 
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gewoonte om aardappels met schil en al te koken of bakken, om ze daarna zo te serveren. 

Wat haar betreft is het gemakzucht en smerig, wat de culinaire mode van dat moment er 

ook van vindt. 

Ucluelet, 25 augustus 
Gewapend met de kaart, de aanwijzingen van Alice en de 

elektronica van Nelleke gaan we ’s ochtends op pad voor 

een “dubbele” wandeling. Naast toerisme zijn de visserij en 

de bosbouw de belangrijkste bronnen van inkomsten. Het 

grootste deel van het eiland is al twee tot drie keer 

kaalgekapt sinds de blanken onder aanvoering van Captain 

Cook in de 18e eeuw begonnen met het verkennen van dit 

gebied. 

Een deel van de natuur op het eiland is nu beschermd in het 

honderd kilometer lange Pacific Rim National Park. Tussen 

Combers en Wick ligt de Rainforest Walk. Er is op sommige 

plekken, zoals hier, nog sprake van een gematigd 

regenwoud. Volgens de borden zijn het twee “trails”, maar 

in feite loop je een acht, die doorsneden wordt door de weg 

richting Tofino. Het deel aan de zeekant is tamelijk recent, aan de centrale kant is het een 

echt oerbos met bomen die, volgens dateringen, honderden jaren oud zijn. En valt er eentje 

om (wat veelvuldig is gebeurd), dan is dat de basis voor veel nieuwe bomen, die wortelen in 

de rottende stammen. Er tussendoor zitten weer veel varens, mossen en korstmossen en 

een beest dat we niet thuis kunnen brengen, tot blijkt dat het een raaf is die allerlei imitaties 

laat horen. 

De wandeling gaat over vlonders en trappen. Hoewel 

het totaal eigenlijk niet meer is dan een kilometer of 

twee zijn we er bijna twee uur mee zoet. Daarna is het 

een kwestie van gas geven om op tijd bij “Jamie’s 

Whale Watch Tours” te zijn. We worden, inclusief 

reddingsvest, als een kudde de boot op gedreven. De 

kaptein vertelt dat ze een bultrug en een grey whale 

hebben gezien, maar die zijn te ver weg, dus gaan we 

orka’s kijken. Het blijkt een pod transients10 te zijn. Ze 

laten zich een tijdje zien, en dankzij de nieuwe telelens 

leg ik ze nog behoorlijk vast ook. De FB-vrienden zijn in 

ieder geval blij met de foto. 

Na een half uur verdwijnen de vier Orca’s uit beeld. 

Het is nog te vroeg om terug te varen, maar omdat ook 

 
10 Zie NOB-specialisatie “Wereldwijde Onderwaterbiologie”, of https://en.wikipedia.org/wiki/Killer_whale  

https://en.wikipedia.org/wiki/Killer_whale
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zijn collega Dan het opgeeft (And he’s been watching 

whales since Christ was a cowboy) besluit de kapitein tot 

een rondje hard varen, met een stop bij een bald eagle 

nest. Ik blijf als enige achterop de boot staan, en zo kan ik 

breed genieten van het prachtige eilandengebied rond de 

baaien bij Ucluelet, inclusief de Broken Islands en de ingang 

van Barkley Sound. Thriftwood, stukken hout die 

ronddrijven en op rotsen en strand aanspoelen krijgen een 

nieuwe betekenis. 

Als we uitstappen hebben we dus weer geen walvis gezien, 

want de orka hoort tot de dolfijnen. Het vermoeden dat 

walvissen nauwelijks echt bestaan maar een uitstekende 

marketing hebben, waar de varende toeristenbranche sterk 

misbruik van maakt wordt weer eens bevestigd. 

Het hele gedoe kost uiteindelijk veel minder tijd 

dan gepland, en dus kunnen we nog een ommetje 

lopen. Eerst een stukje door het dorp, om wat 

kunst te fotograferen, en koffie te drinken in totaal 

bizarre koffietent met next generation 

hippies/alto’s, vinyl platen en een comic con 

uitstalling (strips & action figures). De vloer bestaat 

uit schijven van een boomstam die in het beton zijn 

geduwd.  

Het personeel en hun soortgenoten beschouwen 

het gebouw als hun nest, de kans dat je als 

betalende klant je koffie even zittend kan drinken is 

nul. Maar die koffie is wel perfect, dus we drinken het tevreden maar lopend op. Nog steeds 

is er dan tijd voor een groter ommetje.  

Daarbij is in Ucluelet “de wandeling bij de vuurtoren” volgens Alice en de Nederlandse 

reisbureaus een absolute must. Laat het helder zijn, de beren, cougars (puma of panter), 

wolven, walvissen, zeehonden en coyotes, waarmee het gebied wordt geadverteerd, laten 

zich niet zien. Alleen een hert 

verschijnt voor de lens. Verder 

snappen we de gezamenlijke 

aanbevelingen. De bomen hebben 

door de aanhoudende wind de 

meest bizarre vormen en het uitzicht 

is permanent waanzinnig. Kortom, 

we sluiten ons bij de aanbeveling 

aan. 



Canada West Coast 2017 Pagina 26 van 92 

Als we weer bij de auto zijn is het te vroeg om te eten en te laat om nog even naar de kamer 

te gaan.  

Laat eten betekent in de rij staan bij 

een restaurant, dus maken we een 

andere keuze. We pakken de auto en 

rijden naar de laatste plaats aan deze 

weg, het stadje Tofino. Dat is groter 

dan Ucluelet, al is het nog steeds 

helemaal niets, maar het heeft meer 

restaurants. We kiezen voor 

“Shelter”, tegenover het 

hoofdkantoor van Jamie, de walvis-

kijk tycoon. Shelter serveert een 

prima Meares Clam Chowder. Ook 

Nelleke is goed te spreken over het eten. 

Op de weg terug maken we nog één stop die het waard is vermeld te worden. Long Beach is 

een lang publiek strand binnen Pacific Rim. Het is “de plaats” om te surfen en de surf crowd 

te bekijken. Het lijkt of de tijd sinds de seventies heeft stilgestaan, leuk om het allemaal 

weer eens te zien. En nee, ik wil niet alsnog een broek in regenboogkleuren. 

Het strand heeft het 

internationale nieuws nog 

gehaald, toen een groep wolven 

dit jaar de hond van een 

wandelaarster heeft opgevroten. 

Alice vertelt later dat de wolven 

is gezegd dat dit niet netjes was, 

en dat ze van het strand 

moesten. Daar hadden ze weinig 

boodschap aan, waarna de leider 

van de troep is afgeschoten, een 

boodschap die wel binnenkwam. 

De zonsondergang meenemen zou je wel willen doen, maar helaas. Na een stuk slenteren en 

ontdekken dat er tussen het thriftwood ook wrakstukken liggen wordt het echt donker en zit 

de dag er op. 

Ucluelet – (City of) Campbell River, 26 augustus 
Alice begint de dag met het serveren van weer een fantastisch ontbijt, met scones, toast, 

een egg roll, vers fruit, vanilleyoghurt en koffie. Dat serveren gebeurt aan een Chinese tafel 

met een ronddraaiende schijf in het midden, zodat de gasten bij alles kunnen wat Alice 

aansleept. Ze onderstreept nogmaals waarom ze in de zuivere wetenschap koploper is. 



Canada West Coast 2017 Pagina 27 van 92 

Daarna begint een wat langere rit 

naar Campbell River, maar we 

kunnen niet voor 15:00 in de B&B 

terecht dus we hebben de tijd. Het 

eerste deel, tot Qualicum is dezelfde 

route als eerder deze week, men 

heeft tenslotte weinig wegen op het 

eiland. Toen hebben we twee 

punten gezien waar een pauze best 

aardig lijkt. We beginnen met weg te 

rijden uit de Tsunami Hazard Zone 

en geven gas richting eerste stop.  

De eerste is Wally’s Creek, een rotsformatie die aan alle kanten is uitgesleten door de rivier. 

Een woeste stroom die zich met geweld naar beneden stort. Tenminste, als er water is. Het 

is al maanden droog en nu kabbelt er een kreekje en kan je wat over stenen klimmen. Mooie 

stenen, dat dan weer wel. 

De tweede stop is Cathedral Grove, een gebied met enorme redwoods, dat door de 

verzamelde reisadviseurs wordt aangeduid als een plek die je echt niet mag missen. Het zal 

ze een genoegen doen dat er nog steeds naar ze wordt geluisterd. De parkeerplek is bomvol 

en alle niet-parkeerruimte worden opgevuld met auto’s die wachten tot er plek vrij komt. 

We besluiten niet mee te doen aan het spelletje “ik 

kan jou afsnijden voor een plek” en rijden een paar 

kilometer door naar het volgende natuurgebied: Little 

Qualicum Falls Park. Ze vinden zichzelf een beetje 

sneu. Een bord leg uit dat ze mooier zijn dan 

Cathedral Cove, maar dat niemand bij hen op de 

parkeerplaats wil. Nu is dat zeker niet helemaal waar, 

maar je kan er rustig langs een rivier met mooie 

watervallen wandelen en je ook hier weer verbazen 

over de prachtige flora. Onze conclusie is dat het 

enige wat we hier te kort komen de mogelijkheid tot 

een lunch is. 

En dus rijden we daarna een stukje om via Qualicum 

Beach. Het zal best wel ergens een strand hebben, 

maar het is in eerste instantie gewoon een plaatsje, 

waar ze de farmersmarket helaas net aan het 

afbreken zijn. De plaats op zich is gewoon lilluk11, 

maar er zijn voldoende eetgelegenheden. Dus na een wrap en een chicken/corn chowder, en 

voor Nelleke yoghurt en cookies, kunnen we verder. Hoewel de stad weinig aantrekkelijks 

 
11 © Esther Kool 
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heeft, zijn hun planten en 

bloemen mooi, en ze hebben 

een spoorlijn die keurig gemaaid 

wordt. De vraag of er ook 

treinen rijden kunnen we helaas 

niet beantwoorden. 

Daarna is het gasgeven naar the 

City of Campbell River. 

Onderweg worden de heuvels 

hoger en gaan ze langzaam naar 

de 1200 meter. 

Met de omschrijving van de plaats ben je snel klaar, zie Qualicum Beach. We hebben een 

uurtje over voor we in de B&B “Money Pennies” terecht kunnen. Nu is er een quilt shop, en 

we willen even kijken waar “Discovery Marine Safaries” zit. De tijd gaat dan hard, zeker als je 

het Haig Brown Heritage House uit 1923, de Pier, het Discovery Passage Aquarium en het 

Maritime Heritage Centre passeert, waardoor je vier van de tien topattracties van de plaats 

kan afvinken. De pier is trouwens de plaats waar sportvissers op zalm vissen. De hele pier is 

daarop aangepast, met gaten voor hengels, stoelen voor bejaarde vissers en tanks om 

gevangen vis te spoelen. 

Het B&B is misschien wel het 

tegenovergestelde van gisteren. 

Schreeuwende versieringen, veel 

kleinere kamers en een klein 

ontbijttafeltje. Wel is er achter het 

huis een patio (dakkie) waar je 

heerlijk kan zitten. Michèle en 

Laurie zijn uitbundige vrouwen 

waarmee het heerlijk praten is. De 

waardering voor deze plek doet 

dan ook overall nauwelijks onder 

voor gisteren. 

’s Avonds eten we bij Beach Fire Brewing House, een hipster brouwerij annex restaurant die 

serveert wat op dat moment bij ze opkomt. Dat schrijven ze op een schoolbord, en als het op 

is wordt het weggeveegd. Nelleke beweert dat frambozenbier lekker is, en daar de rest ook 

prima te eten en drinken is geloof ik het onmiddellijk. 

(City of) Campbell River, 27 augustus 
Na een alweer uitstekend ontbijt gaan we vroeg richting het parkeerterrein bij de pier. 

Vandaag gaan we Orka’s kijken. Nu hebben we die net in Ucluelet gezien, maar de bedoeling 

was om daar de weel te watsen. Verder wees de internet search uit dat dit de plaats is voor 

de Orka, en wij hebben weinig moeite met een tweede ronde. Daarnaast is het al betaald, 

dus waarom zouden we wegblijven. 
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We lopen binnen bij de al vermelde 

“Discovery Marine Safaries”. Het 

verschil met Jamie’s kan niet veel 

groter, we worden vriendelijk welkom 

geheten en maken kennis met Capt. 

John en natuurgids/ecologe Cathlyn. 

We varen met een kleine groep, DMS 

is niet van het kudde-toerisme. 

Cathlyn laat aan de hand van wat 

foto’s zien wat een walvis, een orka, 

een dolfijn en een zeehond is. Daarna 

beperkt haar inbreng zich voornamelijk tot koffie en cookies. 

De tocht begint met een uiteenzetting over de menselijke geschiedenis van het gebied. De 

Kwakwaka'wakw (zij die kwak-kwak spreken) hebben met verschillende stammen het gebied 

bevolkt. Aan het eind van de 18e eeuw was er een redelijk evenwicht, hoewel landjepik en 

schedel klieven zeker niet ongebruikelijk waren. Het belangrijkste wat de blanken deden was 

het verschuiven van het evenwicht tussen te stammen, die daarna spontaan overgingen op 

genocide, waarna de blanken het verder afmaakten. 

Het verhaal van John bevat veel meer indrukwekkende en droevige details, maar voor wie 

de geschiedenis van First Nations niet kent zijn de stammen slecht uit elkaar te houden. 

Ook de historie van de ecologie is een dramatische. In een paar jaar tijd is de volledige 

bultrugpopulatie in de wateren (Strait of Georgia) tussen Vancouver Island en het vasteland 

uitgeroeid en, in iets meer tijd, is de zalmpopulatie gedecimeerd. Door beschermende 

maatregelen gaat het de laatste paar jaar wel weer beter, vooral met de walvissen. 

En de Orka’s? Wel, die worden hier veel gezien, maar op dit moment niet. Sterker nog, Capt. 

John heeft geen clou waar ze zitten. We bereiden ons voor op een traditioneel 

teleurstellende vaart. 

Dan, ineens gebeurt het. We 

zien een waterwolkje. En 

iedereen weet dat het dan 

serieus weel watsen is geblazen. 

Nu valt het tegen, want het gaat 

om een kleine bultrug, die wat 

op-en-neer dobbert, maar geen 

serieuze hoekduiken maakt. 

Net als de kaptein aankondigt 

dat we maar eens aan de andere 

kant van het eilandje moeten 

kijken (ook hier ligt een groep 

eilanden tussen de kust van Vancouver Island en de vaste kust van Canada), ziet een van ons 

niet een, maar twee wolkjes. En jawel, nu gaat het om twee bultruggen die samen aan het 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kwakwaka%27wakw
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jagen zijn en die zomaar de staart af en toe boven water uitsteken. Daarnaast lijken ze te 

proberen onder een whalewatch rubberboot boven te komen. Spectaculair, maar niet iets 

waar de kaptein van die boot overmatig enthousiast van wordt. 

Later zien we nog een duo bultruggen, dus het ontkennen van de walvis is niet langer een 

optie. Capt. John maakt ook aan een tweede mythe een eind: whale watching blijkt niet 

uitsluitend geldklopperij. Wel is hier een slimme aanpak, maar dat mag. Na de digitale 

walvisjacht wordt koers gezet naar het eilandje bij een amfidroom punt in de Strait of 

Georgia. Hier is een natuurreservaat met veel zeehonden, -leeuwen een veel vogels, 

waaronder veel broedende aalscholvers. Door langzaam rond het eiland te varen zien we 

waanzinnig veel. 

En ik maak heel veel foto’s, hoewel de veronderstelling van mijn zwager Bert dat ik met een 

“gazillion” foto’s zal terugkomen niet bij benadering gehaald zal worden. 

Terug aan land gaan we eerst naar de farmers market op de 

parkeerplaats. Daar hebben we een duidelijk doel. Laurie 

van de B&B staat er met een koffietruck, van waaruit ze 

echte koffie serveert. (Later komen we er achter dat 

Michèle en zij een lange historie hebben als bar en 

restaurants hebben bezitter, en exact weten wat kwaliteit 

is). Naast de koffietruck is een frites-tent (letterlijk), waar 

Nelleke een patatje koopt, en ik een frites met chili en kaas. 

Veel, smakelijk en, naar men zegt, een echt Canadees 

product.  

De farmersmarkt wordt muzikaal 

opgevrolijkt door een cover duo. 

Beiden met foute pruik, en de 

vrouw in een jurk die gemaakt 

lijkt van gerecyclede 

bolletjestruien. Ze hebben ook 

nog twee vijftigers bij zich als 

supporting act. Die geven zich 

helemaal voor het uit de maat 

dansen. We worden er heel 

vrolijk van.  
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Het is inmiddels voor in de 

middag, dus nog geen tijd om 

niets te doen. En dus gaan we 

voor de nummer één 

attractie van de plaats, de Elk 

Falls. Het is een aardige 

wandeling langs watervallen 

en stroomversnellingen. 

Hoogtepunt volgens de 

plaatselijke Rotary is de 

suspension bridge. Nelleke 

heeft daar helemaal niets 

mee. De combinatie van 

hoogtevrees, wiebelend staal en stampende medemensen zorgt dat ze helemaal groen 

wordt en deze keer zelfs bij voorbaat afhaakt. In alle eerlijkheid, de brug voegt nauwelijks 

iets toe aan wat je ziet, dus het is de laatste plaats om te werken aan zelfoverwinning. Eén 

man probeert het wel, aangespoord door zijn vrouw en een zoontje van een jaar of drie. Als 

die laatste begint te springen op de brug knapt de man af. Hij vlucht naar de kant.  

’s Avonds eten we weer bij de brouwerij. Het menu is helemaal vervangen, dus waarom 

zouden we niet. 

Daarbij passeren we een bankje met een advertentie voor 2 Burley Men. Soms blijft een 

advertentie je een vakantie lang achtervolgen. Deze keer zijn het de twee stevige kerels.  

(City of) Campbell River – Port McNeill, 28 augustus 
Bij het opstaan en pakken wijst Nelleke me op de plek van het toiletpapier. Ze heeft een 

punt. Binnenhuisarchitecten in het algemeen en sanitair-installateurs in het bijzonder 

schijnen massaal niet na te denken over hoe je bij het wc-papier komt als je op de pot zit. Er 

is soms bijna een Olympische kwalificatie in een gymnastische sport nodig om een 

lichaamsdeel zo te draaien dat je “bij de rol” kan. En ja, ook hier is dat weer zo. Het is maar 

een klein minpuntje bij Moneypenny’s en het wordt meer dan goed gemaakt door het 

ontbijt. 

Michèle serveert vandaag haar blueberry pancakes. Hoewel we niet zulke geweldige 

liefhebbers zijn van de Noord-Amerikaanse pancake, zijn deze heel lekker. Ook al omdat ze 

worden geserveerd met maple-siroop en goed uitgebakken spek. 

Na betaling en hugs is het tijd om gas te geven richting Port McNeill, waar we een 

appartement hebben geboekt via AirBnB. 

We rijden op ons gemak, met een aantal stops voor foto’s en rondkijken. We zien zo weer 

een bald eagle, stellar jays en raven in het waanzinnig mooie landschap. Hoewel, bosbouw 

betekent hier gewoon kaalslag, dus veel heuvels zien er wat slordig uit, nadat de ceders eruit 

gerukt zijn. 
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“De” stop is “Telegraph Cove”, waar we ons moeten melden bij Tide Rip Tours, voor de 

excursie van morgen. Veel verder dan “zorg dat je op tijd bent” en “je kan een regenbroek 

lenen” komen ze niet, maar dat is 

niet erg, want deze plek is een 

uitgebreider bezoek waard. De plek 

is nog geen honderd jaar bewoond 

door niet-First Nation, en bij ieder 

huis staat een bord met historische 

gegevens. Het zijn mooie verhalen, 

maar de input van een historicus 

zou op zijn plaats zijn geweest. Zo 

wordt bij één huis verteld dat hier 

het alleroudste huis van de Cove 

staat, om precies te zijn uit 1940. 

Helaas is het in 1942 afgebrand, maar de bewoners hebben later een nieuw huis neergezet. 

Daarnaast staat een huis waarbij het verklarende bord vooral over de bewoner Sharp gaat, 

die grote daden voor de Cove en haar gemeenschap heeft verricht. En dit alles vanuit zijn 

huis uit ….. the 30’s! 

Kleurrijke verhalen en kleurrijke 

huizen, een mooi landschap en een 

leuke haven: de Cove is een bezoek 

waard. Bovendien rijd je langs een 

professioneel houtbedrijf, waar je 

vanaf een heuvel op kan neerkijken. 

Ze slepen er met boomstammen alsof 

het lucifers zijn. 

Daarna gaan we op zoek naar de 

AirBnB. We zijn te vroeg, maar alles 

staat klaar, en er is zelfs 

ontbijtmateriaal klaargezet. Na Yibo, 

die ons in Vancouver belazerde, is dit een zeer aangename ervaring. Goede woonkamer met 

zicht op zee, eetkeuken, goede slaapkamer en sanitair en dat alles in een souterrain van een 

net gebouw. Met zelfs oordopjes voor het geval er toch herrie is, en condooms voor als je 

zelf herrie wil maken. 

De beheerster zien we niet. Ze heeft de deur gewoon open laten staan, en de sleutel op tafel 

gelegd. Er zal best wel criminaliteit zijn, maar de Canadezen gaan er van uit dat dit op hen 

geen betrekking heeft. Zo laat je de ramen van je auto openstaan als het warm is, ook als je 

uren gaat wandelen. Wij kunnen er maar beperkt aan wennen. 

We doen nog een rondje in de plaats, waarbij Nelleke constateert dat er hier sprake is van 

een stadje dat nog een ware pioniersgeest uitstraalt, die onder meer tot uiting komt in een 

functionele settlers architectuur. Ik vat het iets korter samen als “errug lilluk”. Na een rondje 

supermarkt eten we “thuis”. 
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Port McNeill, 29 augustus 
05:15. De wekker gaat!!! En het is vakantie. De gruwelijke oorzaak is de laatste excursie die 

we hebben geboekt: beren kijken. We willen heel graag meer beren in het wild zien, maar 

eerdere safari’s hebben ons matig pessimistisch gemaakt over kans op succes. 

We slaan wat koffie en yoghurt naar binnen en rijden naar Telegraph Cove. Daar zetten we 

de auto op de parkeerplek met een groot bord dat vertelt dat je auto wordt weggesleept en 

allerlei andere nare dingen. De aanwijzing van Grizzly Rip Tours is echter: gewoon negeren. 

Ook de officials vinden dat, maar het strookt slecht met de rechtlijnigheid van Nelleke. Of 

het is betaald parkeren, of niet, maar mengvormen zijn verwarrend. 

Bij Rip Tours staat een petje de namen te 

controleren. Er was ons een beperkte 

groep van 12 personen toegezegd, maar 

we tellen er al gauw 24. Pet komt dit 

oplossen. Hij gaat op de boardwalk staan 

en brult, met lijst en een kop koffie in de 

hand: “THERE ARE TWO PARTIES OF SIX, I 

WANT THEM ON THIS SITE, IS THAT 

CORRECT? AND TWO OF FIVE AND ONE 

OF TWO, YOU ARE THERE?”. Ik reageer 

slecht op brullen in het algemeen en 

brullen voor 7:00 in het bijzonder, dus ik blijf eerst maar eens staan. Voor petje komt nu het 

moeilijke deel: “That’s five and five and two, that is….” en hij begint te tellen. “5+5+2? Might 

be 12”, probeer ik hem te helpen. 

“You guys go with the other crew on Eagle XXIII, the rest stays with me!” roept hij in onze 

richting. De kans om van petje te scheiden lijkt me wenselijk, dus ik zet er direct de sloffen in 

richting boten. En jawel er is een crew, bestaande uit Brigit Forsmann en Capt. John de 

Jongere. 

Door de sprint zitten we vooraan in de boot, maar het wordt niet direct beter. Brigit komt 

met het voorstel direct kennis te maken door je naam, nationaliteit en favoriete dier te 

noemen. Ik mag eerst en kies voor de decorater crab. Los van Nelleke kent niemand het dier. 

Als zij daarna “stuffed pig” kiest belooft het een lange dag te worden. Capt. John geeft gas 

en we beginnen met de oversteek naar het vasteland van BC, terwijl de ochtendzon 

langzaam door zet. 

“Zer is a blõw” klinkt het van een Oostenrijker die van beren houdt en wiens naam ik niet 

heb onthouden. “At elewen õ clock”. En jawel, we zien een bultrug fraai met zijn staart 

richting massa’s krill en één-jarige haringen duiken. 

Brigit vult het aan met een serieus verhaal over vangtechnieken (bubbels blazen) en lerend 

vermogen, naast het inmiddels bekende verhaal over de terugkerende walvissen. 

Ook wijst ze op een zalmfarm, waar een stel onbenullen Atlantische zalm proberen te 

kweken, zonder na te denken over wat dat in het Pacifische ecosysteem doet. Om maar eens 



Canada West Coast 2017 Pagina 34 van 92 

een ding te noemen. Rond de zalmtrek zitten er nogal wat parasieten bij de ingang van de 

rivieren, zoals de karperluis. Na de trek stort die populatie in, om het jaar er op weer aan te 

sterken. Met de permanent aanwezige Atlantische zalm blijft de populatie karperluis zo 

groot, dat ze een serieuze bedreiging voor de toch al gedecimeerde lokale zalm vormen12. 

Wij varen door naar het 100 km verderop gelegen Glendale Cove, waar regelmatig beren 

worden gespot13. Daar meren we aan bij een vlonder in een fjord. Brigit en John trekken 

stoere professionele waadbroeken aan en een indrukwekkend opblaasbaar reddingsvest. Wij 

krijgen een lullig hardblauw en geel dobberding om, dat wel mooi contrasteert met de 

voorgeschreven bedekte schutkleur kleding die ons vooraf is opgedragen.  

We worden overgezet op kleinere 

bootjes, een soort drijvende 

tribune van twee etages. Daarmee 

worden we naar de getijdenzone 

gevaren. Vrijwel onmiddellijk horen 

we de Oostenrijker weer: “Zer is a 

Bär”, vrijwel onmiddellijk gevolgd 

door “Zer is anozer one, zis is 

unbilievebel”. En inderdaad, hij 

heeft als eerste twee bruine 

stippen ontdekt. Zeker als ik 

erachter kom dat hij 2000 kilometer 

lang heeft gezocht naar de Grizzly snap ik zijn vreugde.  

Ook voor Nelleke vind ik het leuk. Zij keek jaren terug in Yosemite Park in Californië de ene 

kant uit naar het prachtige woud, terwijl ik aan de andere kant een beer zag. Nu heeft ze 

eindelijk haar beer-ervaring. Ook de organisatie is blij, want die garanderen beren of 

tegoedbonnen voor een volgende poging. Dan blijkt dat Rip Tours geen rip-off is.  

De stoere waadbroeken blijken 

functioneel, John en Brigit gaan 

overboord om de boot verder naar 

de kant te duwen zonder herrie te 

maken. Althans, dat was het plan. 

Het koortje van het vest van Birgit 

blijft ergens hangen en met een 

blijde knal schiet het vest vol (alleen 

ik kom op het idee de camera even 

bij te draaien, achteraf tot groot 

genoegen van Brigit). 

 
12 ’s Avonds horen we dat een First Nation Group en Sea Shepherd een naburige kwekerij hebben bezet. Ze zijn 
al een jaar vrij succesvol bezig de Vikingen terug te drijven.  
13 Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat beren zich geen hout aantrekken van dit ecotoerisme en er 
mogelijk voordeel van hebben. 
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De beren zijn te druk bezig met beer zijn om zich iets van de scene aan te trekken. 

Uiteindelijk blijken er drie moeders met jongen. Die moeten en op de jeugd passen en 

voldoende eten. Dit eten bestaat vooral uit zegge, waarvan zo’n 70 kilo per dag wordt 

verwerkt. Als het tij op zijn laagst is wordt er ook gezocht naar krabbetjes, en in het 

trekseizoen van de zalm jagen ze op vis. 

Na een tijdje hebben we negen grizzlyberen in beeld. Een moeder met twee jongen scharrelt 

langs de kant onze richting uit. Ze zijn nu veel meer dan een bruine stip. Niet alleen voor ons, 

maar ook voor de Canadese ganzen, die hem met veel lawaai smeren. 

Ondertussen zijn er drie drijvende platformen, en proberen de begeleiders de kans op een 

goede foto eerlijk te verdelen over de bear watchers. Gelukkig laat de natuur zich niet 

aansturen. Wij worden weggeduwd richting vier ander beren, terwijl anderen bij het trio 

mogen kijken. Daarbij houdt men zich keurig aan de 50 meter tussen mens en beer. 

De vier beren bij ons zijn een moeder 

met een beertje uit dit voorjaar en een 

met een jong uit vorig voorjaar. De 

beren houden onderling afstand, maar 

de “oudste” beren komen te dichtbij. 

De moeder van de jongste besluit 

daarop naar een volgend 

getijdeneilandje te gaan zwemmen. 

Dat onze boot min of meer op haar 

route ligt ziet ze niet als een probleem. 

Snel wegduwen van de boot is 

nauwelijks een optie, en zo zien we de beren op korte afstand langs zwemmen, waarbij het 

jong hoorbaar knorrend commentaar levert op de gang van zaken. Ondertussen vliegen er 

verschillende bald eagles langs. Het wordt niet veel beter dan dit. Een forse tijd, en 

honderden foto’s later is het lunchtijd. Die wordt verzorgd op de vlonder waar “de grote 

boot” ook ligt. Prima geregeld, en tot onze verbazing niet een gebeurtenis die de beren, die 

nog steeds duidelijk in beeld zijn, aan het denken zet. 

De verschillende begeleiders kunnen, ook naar elkaar, hun enthousiasme niet op over het 

succes van vandaag. 
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Na de lunch is iedereen het erover eens dat het niet beter dan dit wordt. We varen nog wat 

rond, waarbij er op wordt gewezen dat dit het grootste regenwoud ter wereld is, met meer 

biomassa dan het Amazonegebied. 

Op de terugweg zien we nog wat zeeleeuwen, zeehonden en een groep Dall’s porpoises, een 

dolfijnensoort die niet te fotograferen is, want dit zijn de snelste zwemmers uit dit deel van 

de oceaan, maar schitterend om te zien.  

Kortom, wat te vroeg en wat chagrijnig begon, heeft zich ontwikkeld tot een wereldexcursie. 

We kopen twee biefstukken en ik wat Mac&Cheese, waarna de dag in de eetkeuken eindigt.  

 

Port McNeill, 30 augustus. 
Zoals al gezegd, we gaan voor actieve vakanties. Eigenlijk hebben we bijna iedere dag wel 

iets te doen. 

Dit jaar heeft Nelleke (zoals meestal) erg veel voorbereiding gedaan. Maar daarmee is niet 

alles ingevuld. Gelukkig zijn we behoorlijk getraind in het vinden van plaatselijke opties. De 

eerste dag hebben we even gekeken bij de VVV en vastgesteld dat er geen top 10 lijstje 

bestaat voor Port McNeill. De passieve tip is: ga met je rug naar de plaats zitten en kijk naar 

zee. Actief zijn er maar vijf: 

1. Neem de noordelijke hike-trail de plaats uit. 

2. Neem de zuidelijke hike-trail de plaats uit. 

3. Ga bear watching op 100 km afstand. 

4. Ga op whale watching. 

5. Neem een BC-ferry naar een ander eiland. 
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Kortom, ondanks dat Nelleke probeert nog een beetje positief te zijn, is de consensus dat 

het belangrijkste aan Port McNeill is dat je er weg komt. Vannacht heeft het voor het eerst 

stevig geregend, en ook nu is het nog druilerig.  

Alles bij elkaar een goede aanleiding op ons gemak op te staan waarbij we vanuit de kamer 

over de oceaan kunnen kijken waar het er wel/niet veelbelovend uit ziet. We kiezen al snel 

voor optie nr. 5. De ferry meert vijf minuten lopen van het appartement aan, en brengt je, in 

ons geval, maar Cormorant Island. 

Deze plek is ons aangeraden door Capt. John de Oudere van Discovery Tours. Hij heeft er 

jaren gewoond.  

De aanwijsborden bij de 

voetgangersbrug naar de ferry 

suggereren een wandel-met-

fiets houding voor de 

passagiers. Nelleke ziet geen 

uitzondering op dat bord, dus 

gaat keurig in die houding aan 

boord (op het kleine stukje 

van de wandeling dat “loop 

oppassend” suggereert, wat 

haar aanzet tot the silly walk 

re-enactment). Vandaar is het 

drie kwartier naar Alert Bay, 

de hoofdstad (en enige dorpje) van het eiland. Het eiland wordt bestuurd, en in belangrijke 

mate bevolkt door First Nation. Het dorp was een hub voor vissers in de regio, waar ze aan 

land gingen na een lang verblijf op zee. Dit leidde tot een overmaat aan hotels, kroegen, 

goklocaties en, naar wij aannemen, bordelen. 

Van dit alles is nauwelijks meer iets over, alleen toerisme lijkt het nog goed te doen. Er is dan 

ook veel te zien, als je goed rondkijkt blijkt zelfs deze vergane glorie leuker dan het dorp 

waar we slapen.  
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Bij de landing staan er direct First Nation borden, en ook op de straatborden staat steeds het 

wapen van ‘Namgis First Nation. Alert Bay adverteert met hun museum over de indianen. 

We laten het afhangen van het weer. Het blijft droog, dus 

helaas voor de uitbaters, wij houden het op 

rondwandelen. Daarbij blijkt het hele eiland een 

openluchtmuseum. Het begint met de traditionele 

begraafplaats. Daar mag je als niet-roodhuid niet op, maar 

met een telelens is dat geen enkele beperking, de 

totempalen zijn waarschijnlijk zelfs beter vast te leggen 

met een telelens. Verder kom je dan ook langs de geheel 

of gedeeltelijk versleten pieren lang de kade (van sommige 

staan alleen de palen er nog). Meer landinwaarts (en 

daarmee ook heuvel op) kom je uit bij wat trails en de 

blokken waar de First Nation wonen. Je ziet er veel 

traditionele versiering en hier een daar een totempaal. Bij 

een ligt er ook nog een versierde kano langs. Terwijl ik 

fotografeer komt de eigenaar naar buiten en legt uit dat 

het voor zijn vader is, die 10 jaar geleden is verdronken op zee, een “great chieftain”. 

Verder passeren we nog twee andere begraafplaatsen. Deze zijn voor gemengde doden, en 

dus kunnen we er wel op. Gemengd of niet, in de meerderheid van de graven ligt een First 

Nation, waarbij het grafmonument een bonte cultuurmengeling is. Het varieert van puur 

native art via een mengeling van traditioneel geloof en christendom tot een traditioneel 

stenen Keltisch kruis. Verder valt op dat mensen hier niet oud worden, bij de meesten is het 

met 50 wel op. 

Op weg naar een natuurwandeling komen we langs the big house, het traditionele 

gemeentehuis, met de hoogste totempaal ter wereld. Het antwoord op de vraag of deze big 

houses nog functioneel zijn is ja. In ieder geval is gisteren de bezetting van de fishfarm in dit 

exemplaar gestart. 

De trails zijn tot nu toe prima uitgezet op Vancouver Island. Ook hier lijkt alles prima, maar 

ons pad wordt steeds smaller en begroeider, tot we ons uiteindelijk een weg door de 
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planten moeten banen om te eindigen op het terrein van een houtzagerij. In een open tent 

zien we iets wat duidelijk niet bedoeld is voor toeristen. Men doet het voorkomen, zonder 

heel expliciet te worden, dat totempalen worden gemaakt met berenklauwen en tanden, 

tomahawks van botten, okselzweet, vuur en veel zang en dans. 

Dat laatste lijkt wel te kloppen bij plaatsing van de beelden, maar de start is toch het betere 

motorzaag-werk, waarmee de grootste delen van de figuren wordt uitgezaagd. 

De zagerij ligt op het achterste deel van het “echte” First Nation terrein, met scholen, 

ziekenhuis en culturele instellingen. Overal zie je mooie versieringen, waardoor dit deel van 

de tocht heel erg de moeite is, ook al staat het nergens aangegeven. 

Over de boardwalk lopen we langs 

traditionele boothellingen terug naar 

de ferry.  

In Port McNeill kopen nog wat 

voedsel in, en Nelleke probeert de dag 

nog leuker te maken door in de tuin 

“Hump-Back, Hump-Back” te roepen. 

Geheel onverdiend reageert niets of 

niemand, dus moeten we het doen 

met de raven, duikers, spreeuwen, 

jays en de “schreeuwers die niet in 

beeld komen”.  

Port McNeill – Powell River, 31 augustus 
De vakantie is bijna op de helft, en het wordt tijd om afscheid te nemen van het schitterende 

Vancouver Island. We moeten dezelfde weg terug die we gekomen zijn, tot 50 kilometer 

voorbij Port Campbell, wat me brengt op rijden in Canada. De schrik van de Canadezen zijn 

de RV’s, de campers. Of die rijden te langzaam, of men rijdt erin of men in een gewone auto 

zit: veel te hard en gevaarlijk. En inhalen is niet altijd een optie. Bij sommigen zou je bij ons 

een bus- of vrachtwagenrijbewijs nodig hebben, en dan beginnen we nog niet over de boot 

of auto die erachter is gebonden, de kajakken op het dak en de fietsen op de voorbumper. 

Voor ons zijn er dan nog de logdrivers. Grote vrachtwagens met bomen, die ook naar lang 

zijn. Verder woont er niemand en rijdt er niemand, dus een beetje gas kan zomaar gegeven 

worden. Dat doe ik dan ook tot ik iemand zie springen en zwaaien. De conclusie is dat het 

Traditional Air Biking 
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toch zomaar meneer agent zou kunnen wezen en dat ik te hard rij. En dus ga ik in de ankers 

en zet het charmeoffensief in. Omdat ik dacht in een 100 km gebied te zitten, en dit 80 was 

kom ik er met een waarschuwing af. Maar nummer en rijbewijs staat genoteerd, dus toch 

maar wat rustiger. 

In Campbell gaan we van de doorgaande 

weg. Zo’n kans om een bekend dorp te 

bezoeken laten we niet gaan. Al was het 

alleen maar om te tanken en Starbucks te 

bezoeken voor lunch. We fotograferen er en 

passant een big house en wat totempalen die 

we in de eerste ronde hebben gemist. 

Vervolgens is het doorrijden tot dicht bij de 

ferry van vandaag in Comox (Little River).  

Canada werkt aan de herintroductie van de bizon. Onderweg zien we er een stel op een 

ranch, maar we blijven rijden tot Seal Bay Regional Nature Park, om de hoek bij Comox. Een 

korte wandeling door een schitterend bos 

met heel veel varens brengt ons helling af 

bij het kiezelstrand, waar zeehonden ons 

vanuit het water in de gaten houden. OK, 

als we hadden mogen kiezen hadden we 

voor walvissen gekozen, Nelleke roept ze 

tenslotte genoeg aan, maar met alleen 

zeehonden is het ook werelds. 

Na de wandeling komen we ruim op tijd 

voor onze reservering voor de tocht met BC 

Ferries naar het vasteland van Canada, voor het tweede deel van de vakantie. We hebben nu 

11 dagen op boten en ferries achter de rug. Morgen nog, en dan de bergen in. 

Nu moeten we alleen ons bed voor vannacht nog vinden. De plaats is veel aantrekkelijker 

dan Port McNeill, met leuke woningen aan zee, restaurants 

en winkels. De “sunshine coast” is duidelijk een gebied dat in 

trek is. Ons onderkomen “Beach Gardens” is een motel dat 

het gewoon net niet is. Het restaurant wordt al maanden 

gerenoveerd, wifi werkt nauwelijks en het is niet vuil, maar 

ook niet echt schoon. Maar ach, het is maar voor twee 

nachten. 

Na een bezoek aan een plaatselijk restaurantje (Tree Frog) en 

Serious Coffee zit de dag er op. De laatste is een keten die je 

veel ziet, maar waar je de barista bijna moet slaan om de 

bestelling door te laten dringen en waarna de kwaliteit 

vervolgens achter blijft bij andere grote ketens. Wel leuk is 

dat een rijinstructeur aan een tafel naast ons een Chinese 
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probeert te overtuigen van verkeersregels, terwijl haar taalvaardigheid te gering is om een 

kop koffie te bestellen (zeker hier).  

Powell River, 1 september 
Vandaag wil ik vrij van vakantie. Gewoon ontbijten, wat shoppen en foto’s uitzoeken. 

Nelleke geeft me mijn zin, al weet ze als geen ander dat ik niet erg goed ben in “vrij”, wat 

ook vandaag ook weer zal blijken. 

Omdat het restaurant van het resort al maanden in renovatie is, moeten we naar het dorp 

voor ontbijt. De motelbalie raadt “Julie’s” want daar eten de locals. En dat is meestal 

inderdaad een aanbeveling. 

We vinden het restaurant bij het lokale 

vliegveld. De luchtvaart is ook het thema van 

het restaurant. Er hangen modelvliegtuigen in 

allerlei formaat, de foto’s aan de muur gaan 

over vliegen en er is zelfs een bibliotheekje 

met vliegtuigboeken. De gerechten op het 

menu hebben zelfs “vliegtuig” namen als 

“Cesna, Pilot en Mayday”. Na de laatste hoef 

je een week niet meer te eten      . 

De tweede stap van “vrij” lukt ook nog. We gaan naar het shopping centrum. Een enkele 

keer rondlopen in een aantal typerende “buitenlandse” winkels is altijd goed om je te 

verbazen en amuseren. Dit geldt vooral voor Walmart. Een tot op het bot foute keten, zowel 

op het gebied van uitbuiting van het personeel als de artikelen die te plastic en te 

schreeuwend zijn en gebrek aan kwaliteit vertonen. We 

verlaten het pand dan ook weer zonder een cent uit te geven. 

Dat kan niet gezegd worden van Staples. In deze 

kantooraccessoires-keten zien we een nieuwe muis voor de 

laptop. De vorige heb ik ergens aan een hotel geschonken, en 

dankzij een mooie aanbieding kan er nu weer onbezorgd 

digitaal worden gewerkt. 

Tegen de tijd dat we een kop koffie hebben gescoord bij “die 

keten”, en ontbijt voor morgenochtend hebben aangeschaft 

vind ik dat een klein wandelingetje op mijn vrije dag wel kan. 

Enfin, na twee meren, wat spechten, wolvensporen en een 

garter snake is het diep in de middag voordat we weer bij het hotel zijn. 

Wandelen is hier trouwens een eitje. Alles wat je nodig hebt is één Nelleke. Ze heeft een 

Android Locus Maps App, waarmee ze een kaart van BC heeft gedownload. Die kaart geeft je 

alle paden van de provincies, inclusief in welke parken ze liggen. Met GPS kan je dan je 

wandeling bijhouden. Als je officiële tracks volgt zijn de paden goed bijgehouden. 

Omgevallen bomen zijn doorgezaagd om het pad vrij te houden, en er zijn vlonders en 

bruggetjes om je vrij te houden van de ergste bagger. 
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Powell River heeft een groot aantal parken in de omgeving, dus wie tamelijk vlak wil 

wandelen kan hier goed terecht. Daar we alleen bij Duck Lake zijn geweest kunnen we er 

maar één echt aanraden met de aantekening dat we van alles, maar geen duck hebben 

gezien. 

’s Avonds eten we bij een echt Grieks restaurant. De medium biefstuk is well done en de 

calamari blijkt octopus in plaats van pijlinktvis. Verder, om het mediterrane karakter af te 

maken, krijg je gekookte wortels, mais en bloemkool. Maar na afloop zitten we vol. Mocht 

iemand ooit in Powell River enigszins Grieks willen eten? Geloof het of niet, de tent heet 

Snickers.  

Powell River – Whistler, 2 september 
Met weemoed nemen we vandaag afscheid van de Pacific (Sunshine) Coast. Wat een 

geweldige weken in een fantastische omgeving zijn dat geweest. Daarbij nemen we 

trouwens geen afscheid van net personeel van het motel, die liggen om 7:30 nog op één oor. 

Niet erg, het was toch al geen liefde. 

Het weer is prachtig, alleen het rijden 

tegen de lage ochtendzon is niet altijd 

makkelijk, door de zware schaduwen zie 

je soms niets. Verder gaat het hard, na 

zo’n drie kwartier staan we bij Saltery 

Bay, voor de eerste ferrytocht. Nog 

even ter herinnering: het is een 

fjordenkust en vooralsnog hebben de 

Canadezen geen enkele aanleiding 

gezien daar wegen omheen aan te 

leggen. De weg loopt langs de kust, en waar de kust hinderlijk wordt onderbroken, wordt 

een ferry ingezet. Even denken we dat de kaartverkoopster ook nog niet uit bed is, want het 

hek naar het ferryterrein is nog dicht. Dat verandert onmiddellijk als we afremmen en 

zowaar, we mogen als tweede in de rij voor een boot die meer dan een uur later vertrekt. 

Alle overtochten worden verzorgd door BC 

Ferries, die je perfect overbrengen naar de 

volgende overkant, zoals ooit zo punctueel 

omschreven door drs. P. Die overkant is Earls 

Cove, waarna het 75 minuten rijden is naar 

Langdale voor de tweede vaart van de dag 

naar Vancouver. Ook dat gaat soepel, evenals 

de U-turn die ik maak om wat totempalen (die 

zijn echt een ding hier) te fotograferen.  
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Alles volgens de regels, maar niet de “Canadian” way, waar men het liefst zou zien dat je bij 

iedere hoek uitstapt om de hoed voor elkaar af te nemen. (Wat te zien is aan het ontelbaar 

aantal stopborden). Een nerveuze Canadees schrikt zo, dat ik hem nu nog hoor toeteren. 

Maar de palen zijn vastgelegd, en ook bij de tweede ferry kunnen we direct mee, zodat we 

op enig moment drie uur voorliggen op schema voor de rit naar Whistler14. Die winst wordt 

vervolgens weer ruw verstoord door 30 km file tijdens het laatste stuk. Het eerste deel is 

niet heel erg, want de uitzichten, met hoogteverschillen van 1600 m zijn waanzinnig, maar 

na een tijdje heb je het filerijden wel gehad. 

Uiteindelijk komen we ruim op tijd 

aan bij het hotel. De keuze voor 

Whistler is helder. We hebben een 

aantal leuke Olympische plaatsen 

gezien tijdens onze reizen15, dus 

Whistler, als belangrijke plaats 

tijdens Vancouver 2010, past mooi in 

het rijtje. Verder ligt het tussen de 

bergen, die je met liften kan 

bestormen en het past mooi in de 

route. 

Na weken van rust en natuur blijkt het niet mijn dorp. De auto kan ik niet kwijt, de kamer is 

pas na 16:00 klaar en uiteindelijk bieden ze gratis valet parking aan als goedmakertje. We 

storten een berg spullen in de lobby, met de kreet “jullie passen wel even op terwijl wij een 

bakkie doen?”. Ineens is de kamer klaar. Het kan toch zo simpel zijn. 

Het dorp is stervensdruk en het valt alleen als “mondain” te omschrijven. Een plek waar je 

heen gaat om je te laten zien, en om gezien te worden. Nelleke omschrijft de bezoekers als 

sportief, modieus en commercieel.  

Velen kicken er op om met een mountainbike en volle bepakking, inclusief een integraalhelm 

op het hoofd tussen het 

wandelende publiek te lopen of 

fietsen, maar je kan natuurlijk ook 

vier sledehonden meenemen. Om 

in Nederland op eenzelfde niveau 

te zitten zou ik in volle 

duikuitrusting op de Boulevard 

van Scheveningen moeten gaan 

wandelen. 

 
14 Voor kenners: we draaien onderweg “Songs from the wood” van Jethro Tull 
15 En één rampenbak: Lake Placid 

http://www.kooltiel.nl/Documentenmap/Vakantieverslagen/USA%20Canada%202012.pdf
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Daarnaast moet je natuurlijk op de foto met de Olympische ringen. In een bevallige houding. 

Men is zelfs bereid er voor in de rij te staan.  

Voor echte sporters zijn er trouwens genoeg mogelijkheden, maar dan moet je echt weg uit 

de winkelstraat. En voor het eerst zien we voor 17:00 uur mensen in volledige 

uitgaansverpakking. 

In een paar honderd meter zitten ten minste 3 Starbucks zaken en een indie brewer met de 

door snowboarders gewaardeerde naam “Moguls”. Een hipster zet een dubbele espresso 

voor me klaar. Als ik die niet onmiddellijk pak, omdat de koffie van Nelleke er nog niet is, 

begint hij uit te leggen dat dit een dubbele espresso is, en dat ik die besteld heb. Na de 

ergernissen van files, drukte en hotel kan ik een flapdrol die uitlegt wat espresso is er nog 

net bij hebben. Ik bedank hem heel hartelijk voor zijn toelichting en dat alles me nu ineens 

een stuk helder geworden is, maar dat hij ook de koffie voor mijn vrouw had kunnen maken 

in dezelfde tijd. Afgeserveerd, klep dicht en volgende keer naar Starbucks. 

Als de rook uit mijn oren is verdwenen zien we een pizzeria. De hipster (zitten die allemaal in 

de horeca?) zegt dat we vijf minuten hebben om te bestellen, want dan is het nog early bird 

tijd. Nelleke is niet zo blij met haar Margarita, maar ik vind mijn Carne erg lekker. Alleen de 

rekening zie ik niet zo zitten. We betalen het volle pond. Dus toch maar eens informeren hoe 

dat zit. “Ach”, zegt de ober, “dan was ik niet duidelijk”. En even later krijgen we een nieuwe 

rekening met de helft van het oorspronkelijk bedrag. En een doos met een halve pizza, 
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terugdenkend aan Lake Placid een enorm déja vu, want ook daar begonnen we het verblijf 

met een pizzadoos voor de restjes.  

Met een paar baantjes zwembad maak ik de dag af. En het gebruik van het zwembad is een 

prestatie op zich. Het hotel heeft meerdere in- en uitgangen en gaat op sommige momenten 

ongemerkt over in Starbucks of restaurants. Het zwembad is een openluchtbad, dat weer 

achter een pub en een restaurant ligt. Maar ik hou vol, vind het en trek mijn baantjes! 

Morgen iets met bergen. 

Whistler, 3 september 
We beginnen op ons dooie gemak. “Het 

vermaak” begint hier niet voor tien uur, 

dus waarom zouden we om acht uur al 

startklaar staan. Het ontbijt wordt niet 

geleverd door het hotel, dus we scoren 

iets bij Starbucks en zorgen dat we op 

tijd in de rij staan voor dagpassen voor 

de liften. Zoals duidelijk mag zijn: 

Whistler wordt omgeven door bergen, 

waar het goed wintersporten is. De 

toppen gaan tot over de 2000 meter.  

Twee bergen springen er bijzonder uit, omdat ze commercieel beter zijn ontsloten. De eerste 

is, hou je vast, de Whistler. Met 2182 meter net effe lager dan Blackcomb, de buurman van 

2436. De toppen liggen 4,4 kilometer van elkaar en dat lijkt niet veel, maar met het dorp op 

675 meter is het een naar eind op- en neer lopen als je vanaf beide toppen naar beneden 

wilt kijken (wij nemen met een hoogte van 1904 meter genoegen). 

En daar komt de dagpas. Met een gondellift kan je, al dan niet met mountainbike, de berg op 

en daar wandelen. En/of je kan gebruik maken van de Peak2Peak experience, de 4,4 

kilometer lange gondelbaan tussen de twee toppen. Voorts kan je van alles en nog wat met 

stoeltjesliften, maar met hoogtevrees is dat geen fun. 

We beginnen met de Whistler, en raken verzeild in een cabine met mensen uit de Franse 

filmwereld. Eén van hen beklaagt zich dat ze op de set door directors nooit wordt 

aangesproken met “blossom” of “honey”, maar altijd met “the Machine” of “Urqhart”. Als 

we later uitstappen en haar zien weglopen snappen we waarom ze waarschijnlijk nog lang 

werk heeft in het betere gooi- en smijtwerk, maar nooit Flower genoemd zal worden       
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Als de lift onderweg stopt, 

stap ik uit, maar dan blijk ik 

het niet te snappen. Dit is de 

halte voor suïcidalen met 

mountainbike. Ik leg uit dat 

dit normaal liftgedrag is, 

stoppen is uitstappen, en 

mag dan toch weer terug. 

Boven op de top zien we veel 

hike trails (waarvan er een 

aantal zijn gesloten door de 

droogte) en allerlei 

aanduidingen dat je de 

natuur met rust moet laten. Dit kan, door niet op planten te 

gaan staan, en geen dieren te voeden. 

Volgens Amerikanen (de VS soort) zijn vogels geen dieren, 

dus vogels voeren mag. De Whisky Jacks zelfs uit de hand. En 

dan maar klagen, dat de vogels pikken als ze niets krijgen. 

Het summum van dieren-onbegrip komt naar boven als een 

marmot zijn kop boven de stenen uitsteekt. Een VS’er ziet 

hem en grijpt naar de camera. En hij zegt wat hij ziet. Had hij 

niet moeten doen. Zijn ene zoon begint te blèren “SHOOT 

HIM, SHOOT HIM”, terwijl de ander met stenen begint te 

gooien. Dit volk verdient hun president. Of een hongerige 

Grizzly…  

Op een ander moment weet ik toch nog net een marmot vast te leggen. En we zien wat 

western chipmunks, dus wij zijn weer dik tevreden. 

Alles bij elkaar wandelen we in totaal een 

kilometer of tien op beide toppen, waarbij 

de Blackcomb de makkelijkste, en daarmee 

de drukste is. Een VS’er begint rotsblokken 

naar beneden te kwakken. Ik doorbreek het 

non-interventie beleid en vertel hem dat hij 

een daft prick is. Niet heel Amerikaans, 

maar hij houdt op. 

Na twee wandelingen pakken we de P2P en 

de “Download” (ik verzin het niet) en gaan 

terug naar het dorp. Toen we aan het begin van de dag boven uitstapten werden we 

aangesproken op onze wandelstokken, maar nu op de terugweg zijn we blij dat we ze 

hebben, wat een loopgemak. Op de Blackcomb kan je ze zelfs lenen. 
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’s Avonds snacken we wat en ik doe andermaal wat baantjes in het buitenbad. Bij de 

wandeling door het dorp op weg naar koffie zien we dat de meeste toeristen zich hebben 

omgekleed voor het vroege avond- tot late nachtleven. Slechts een enkeling loopt nog met 

een integraalhelm op, of met een bike rond. 

Morgen de langste rit. 

Whistler – Clearwater, 4 september 
Met 424 kilometer is vandaag de langste 

etappe aangebroken. We hebben geregeld dat 

de auto er voor achten staat, en na een rondje 

Starbucks is het gasgeven. 

De rit is in meerdere opzichten boeiend. 

Allereerst omdat je wegrijdt uit de plaats. 

Whistler ligt in een jong gebergte met scherpe 

bergtoppen. De plaats zelf is een ecologisch 

rampgebied: door de liften en de ski- en bike-

banen is de natuur aan alle kanten de 

vernieling in gewerkt. In de winter is sneeuw 

nodig, maar vaak is die te dun. Dus is er een aantal kunstmatige meren met tienduizenden 

liters water. Deze worden omgeven door schrikdraad, zodat dieren er niet bij kunnen. ’s 

Totempalen 

De totempalen zijn al een paar keer genoemd. De vraag is dus wat zijn het voor dingen? Duidelijk, ze zijn 

van de First Nation (Canada) Native American (VS), ofwel de Noordwest Amerikaanse Indianen (NL). De 

paal wordt gehakt uit naaldbomen, de Red Cedars. Als-ie af is (uitgehakt en geschilderd) wordt hij met 

veel zang en dans neergezet, en verder staan ze dan een beetje paal te wezen. Wij Europeanen willen er 

graag een religieuze betekenis aan toekennen, of een plaats van gebed van maken, maar voor een 

indiaan is dat onzin. Het symboliseert verbondenheid van een stam (of familie), maar niets meer. 

Wel vertelt een totempaal een verhaal. Dat kan historisch zijn, zoals het levensverhaal van de chief in 

Alert Bay, dat door zijn zoon was neergezet, of een mythisch verhaal. Uit het verhaal worden dan een 

aantal figuren gehaald, die in de paal worden uitgehakt. Door vorm en plaats van de figuren wordt het 

verhaal verteld. Wel zijn er een aantal terugkerende figuren op de palen. Zo staat de Walvis (Orca) voor 

de heerschappij van de zee, de Arend voor het koninkrijk van de lucht, de wolf voor het genie op het land, 

en de kikker voor de overgang tussen land en zee. Maar daartussen door komen ook onder andere 

menselijke figuren, raven, beren en vissen op de palen voor. Omdat ze allemaal anders zijn is het sport ze 

op te sporen en te kijken wat er op staat. 

De palen zijn ook niet heel oud. De geschiedenis gaat maar een paar honderd jaar terug en het is 

waarschijnlijk dat voor die tijd er kleinere palen waren en/of huis versiering. Vanaf begin 1900 is de 

belangstelling voor de palen weer gegroeid en worden er weer meer opgericht. Zo hebben veel hele grote 

winkelcentra er wel een of meer staan. Alles bij elkaar leeft de cultuur van de oorspronkelijke bewoners 

van dit deel van de wereld veel sterker dan in de VS, en dat is mooi. 
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Winters wordt dit water gebruikt om als sneeuw op te spuiten. Buiten deze meren is het 

gortdroog. Voor ons als vakantiegangers prima, maar een ramp voor het land, dat geteisterd 

wordt door enorme bosbranden (we hebben zelfs een blushelikopter actief gezien). Dieren 

en planten hebben te weinig vocht, maar wij pompen nog meer weg voor een onbezorgde 

wintersport.16 

Twee keer de hoek om, en je ziet de bergen 

zoals ze moeten zijn, een prachtig gebied, 

dat langzaam over gaat in een Eifel-achtig 

middengebergte. In dat gebied komen we 

op plaatsen die aan het begin van onze 

vakantie nog waren afgesloten i.v.m. de 

branden. 

Hele hellingen staan vol met verkoolde 

boomstammen. We houden een rustpauze 

even buiten Savona bij Kamloops Lake. Het 

vuur is hier al drie weken uit, en als je kijkt naar foto’s op een “normale” dag, dan kan je van 

hier heel ver kijken over het meer en de bergen. Nu zien we vaag de grens met het water, 

terwijl de stank niet te harden is. De smog ten gevolge van de brand hangt als een geel grijze 

deken in het dal. Een paar kilometer later is alles weer helemaal helder. De wind staat hier 

de andere kant uit. 

Dat laatste stuk is meer een heuvelachtige hoogvlakte, waarbij wij stoppen in Clearwater om 

morgen het natuurpark Wells Gray te bezoeken.  

Bij binnenkomst in de plaats zien we een Tim Horton: tijd voor goede koffie. Het plezier 

verdwijnt echter snel als blijkt dat mijn jongste nichtje net op 54-jarige leeftijd aan een 

hersentumor is overleden. Het leven blijft 

oneerlijk. 

Wel is het hard gegaan vandaag, er was 

weinig verkeer, dus we hebben nog een 

halve middag over. Onze B&B gastvrouw 

raadt aan om te gaan zwemmen in “Dutch 

Lake” en daarna te gaan eten bij Hop 

“N”Hog. Beide adviezen zijn heel goed. Als 

we terugkomen komt ook de man van de 

B&B net thuis. Als we bedanken voor de 

tip zegt hij: In feite is Hop “N”Hog de enige 

in deze omgeving die je mag adviseren 

     . 

 
16 We realiseren ons dat deze vakantie ook een stevige CO2 afdruk heeft. 
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En om de vaste waarnemingen even aan te vullen: Hop “N”Hog heeft 

uitstekende menu’s, en is geheel hipstervrij. Dat kan komen door het 

geringe bevolkingsaantal (2324) en doordat de lokale hipster al is 

aangenomen door Tim Horton, waar hij met haar- & baardnetje koffie 

serveert.  

’s Avonds in de kamer horen we de blushelikopters af en aan vliegen. 

Het is nog steeds droog en de strijd met de bosbranden is nog steeds 

niet gestreden, ook hier in de buurt niet. 

Clearwater, 5 september 
We komen wat moeizaam op gang. Het ontbijt is niet om over naar huis te schrijven en de 

plannen voor vandaag zijn op zijn minst vaag. 

Nelleke heeft inmiddels wel de toeristische top drie van Clearwater gevonden: 1. Helmcken 

Falls, 2. Bezoekerscentrum Wells Gray, 3. Provincial Park Wells Gray. 

Daar 1 in 3 ligt en 2 je er over informeert, lijkt het bezoeken van Wells Gray het tijdverdrijf 

voor vandaag. Nu zijn de parken hier geen Engelse landschapstuinen.  

De weg van het begin van Wells Gray tot Lake Clearwater is 64 km, waarvan de eerste 40 

redelijk bestraat is. Naast die weg vind je het echte park, waaronder de watervallen van 

Helmcken en vele, vele wandelpaden. 

 Dit verklaart waarom het informatiecentrum zo populair is: zij kunnen tekst en uitleg geven 

over de mogelijkheden. In ons geval valt 

dat erg tegen: vanwege bosbrandgevaar 

in het algemeen, en bosbrand in een 

hoek van het park in het bijzonder, zijn 

vrijwel alle paden afgesloten. Eigenlijk is 

het advies om te kijken bij de Dawson en 

de Helmcken Falls en dan gauw weer 

aan de koffie. Kost je twee-en-een-half 

uur, en dan hou je nog hele middag over 

en tijd voor een goede lunch. 

Met kaart en aanwijzingen denken we 

zomaar meer tijd nodig te hebben, maar één ding is duidelijk: iedereen gaat vandaag de 

hoofdweg op en neer, dus het toerisme is erg geconcentreerd. Een rustige wandeling zit er 

niet in. We bekijken achtereenvolgens de Spahats-, Dawson- en Helmcken Falls.  

De eerste is prachtig uitgesleten in de rotsen. Nelleke vindt de rotsstructuur zelfs mooier dan 

de hele waterval. De Dawson Falls wordt wel “klein Niagara” genoemd. De waterval is 

inderdaad ook hoefijzervormig en er hangt ook een wolkje boven de kom waar het water in 

stort. Verder houdt iedere vergelijking op.  

Overal in de natuurparken laat men omgevallen bomen liggen, zodat ze opgenomen kunnen 

worden in de biologische kringloop. Hier hebben echter beheerders rondgelopen die dol zijn 
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op kettingzagen, want overal liggen afgezaagde stukken stam. 

Het leidt bij Nelleke tot de uitspraak: hier had men een Henk 

van Manen nodig!! En ik ben het met haar eens, wijlen mijn 

schoonvader had dit, eventueel met wat broers en zwagers, 

anders aangepakt en alles keurig opgeruimd. 

In de rivier die de Helmcken Fall voedt staat niet heel veel 

water, maar nog steeds ruim voldoende om water te vallen. 

Deze fall is de op drie of vier na hoogste van Canada, dus vallen 

is een behoorlijke plons.  

De grote meerderheid van de bezoekers draait hierna om, om 

op tijd bij Tim Hortons te zijn voor goede koffie en een schoon 

toilet. 

Wij rijden nog een stuk verder naar de Bailey’s Chute, een kleine waterval of grote 

stroomversnelling, net waar je de grens trekt. Ingenieur Bailey deed waterbouwkundig werk 

in het park, en was wat minder gelukkig in het trekken van grenzen: hij verzoop. Zielig 

genoeg om de Chute naar hem te noemen. De reden om hier naartoe te gaan is niet om de 

onfortuinlijke vernufteling te gedenken, maar om het gerucht te controleren dat hier de 

zalmen tegen het water op springen. Het blijkt dat 

ze dat met groot enthousiasme doen, en daarmee 

wordt deze stop de leukste van vandaag. Bovendien 

is de wandeling iets uitgebreider, langs grote ceders 

en mooie korstmossen, mossen en varens, dus het 

is in meerdere opzichten de moeite. Wel zien we de 

eerste grote stinkzwam, wat duidelijk maakt dat de 

herfst er aan komt. 

Op de weg terug kijken we nog bij Ray’s farm, die in 1947 is verlaten en inmiddels geheel is 

vervallen. De omgeving lokt veel wild, maar 

helaas niet op deze tijd van de dag. 

We verlaten het park en doen wat 

boodschappen in Clearwater (Nb. Als je de 

rotonde rondrijdt heb je het hele dorp, inclusief 

het winkelcentrum gehad). Onderweg passeren 

we een echte “dude ranch”. Leuk als 

humoristisch moment, maar zeker geen reden 

om te pauzeren. 

’s Avonds eten we weer bij Hop“N”Hog, de vorige tekst geeft aan dat er weinig keus is, maar 

deze tent is echt goed. Alleen koffie snappen ze niet. Op de vraag of ze espresso hebben is 

het antwoord “only regular decaf”, waarbij niet duidelijk is of er een komma tussen de 

laatste 2 woorden staat, dus wij zijn weg. 

http://www.imdb.com/title/tt0101587/?ref_=nm_flmg_act_44
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Nu komen we lang Tim Hortons (want we moeten over de rotonde), dus niet getreurd, we 

pakken daar een kop. Normaal bestel ik de koffie, omdat ik marginaal minder allergisch op 

de bediening reageer. Omdat ik mijn geld ben vergeten regelt Nelleke het even. De 

bestelling is simpel: “normal cappuccino, extra shot & double espresso, extra shot”. Het staat 

levensgroot op de borden, maar een Noord-Amerikaan kent slechts “regular, decaf & 

americano”. 

Nelleke blijft zich erover verbazen dat ze eerst moet uitleggen dat het om 2 consumpties 

gaat, dat ze weet wat de ander producten zijn (our cappuccino has an extra shot, so do you 

realy want another extra shot?), en dat ze die niet wil. Vervolgens herhaalt de bediening, die 

de weg dan al kwijt is, wat Nelleke heeft gezegd.  

Nadat ze dat bevestigt wordt het bestellingscherm omgedraaid, zodat ze kan bevestigen dat 

wat ze heeft gezegd, en heeft herhaald, en daarna bevestigd, goed is vastgelegd en geleverd 

kan worden. Vrouwmoedig wordt de bestelling vervolgens klaar gemaakt, waarbij wel op de 

bekers wordt geschreven “Cappuccino Nrm 3x en Espresso 3x”. 

Daarna kunnen we onbezorgd genieten van heerlijke koffie. We voeden ze nog wel op, al 

denk ik dat ik volgende keer weer mag bestellen!  

Op de weg terug is het heiig. Het lijkt een combinatie van smog en damp. Benieuwd wat 

morgen brengt. 

Clearwater – Jasper, 6 september 
Susanne, onze B&B keeper is laat en slordig. Da’s jammer, want we wilden vroeg weg. 

Vandaag staat Jasper in de provincie Alberta op het programma, en dat betekent een uur 

erbij, omdat we in een andere tijdzone terecht komen. 

Jasper ligt in de Rockies, op zo’n 300 km. Dat is goed te rijden, als het weer en het aantal 

RV’s meezit. Als we eenmaal onderweg zijn is er smog, dus we zien geen weidse 

vergezichten, maar er kan goed doorgereden worden. 

Zo goed dat we toch nog maar eens beginnen over de Bear tours. Er wordt geadverteerd 

door een bedrijf in Blue River: hun tours duren een uur en je kunt kiezen uit een jeep of een 

boot toer. Of de combinatie, met beergarantie. Dat lijkt wel wat, zo’n geld terug garantie, 

dus binnen een half uur zitten we in de jeep met Steve.  

Er is nog weinig animo voor de jeeptour, dus we zijn de enige passagiers. Het plan is simpel: 

rij tegen een berg op en zie een beer. Bijna direct toont hij krassen op een boom, dat blijken 

markeringssporen te zijn. Beren zijn solitair levende beesten en laten een vage aanduiding 

na voor andere beren dat die bij hun eten moeten wegblijven. 

Voor we goed en wel op weg zijn passeren we een zijweggetje. Steve gaat “off road” onder 

het motto “hier zit er wel eens eentje”. En jawel, tussen de struiken zit een berenkont. “Daar 

gaat ons geld”, denken we. Beer blijkt bereid zich om te draaien voor een paar aardige foto’s 

voor hij in het bos verdwijnt. Steve legt uit dat hij really lucky is in het vinden van beren en 

wij ook, omdat we er nu een hebben gezien. Dit is een jong exemplaar, die sinds een paar 

maanden weg is bij de moeder. En een eekhoorn, en een Stellar Jay, ons geluk kan niet op! 
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Het gebied bij Blue River is een combinatie van drie natuurparken, dus je moet geluk hebben 

wil je echt wat zien en we klagen dan ook niet, maar een beetje meer sensatie was lollig 

geweest. 

Verder naar de top worden ons gevraagd of we weten wat beren eten. Ons antwoord blijkt 

verrassend goed, dus vanaf nu worden bessen aangewezen. Die kunnen we ook proeven. 

Ons verhaal dat we als bioloog veel bessen kennen met de reeks soorten die we kunnen 

noemen wordt uitgelegd als “laat-maar”. Na negen kilometer wordt het weer “off road” of 

eigenlijk een onverharde weg. Daar komt Steve met de vaste bezwering van alle wildlife 

tours overal ter wereld: “Now you guys have to be my eyes and ears if you want to see one”. 

Wonder boven wonder zie ik zowaar een beer. Weer een kleintje, maar deze besluit al snel 

dat hij beter voer weet aan de andere kant van de weg, dus hij steekt pal voor de jeep over 

om op zijn gemak te gaan eten. Daarbij scharrelt hij richting een plek waar water is. Terwijl 

Steve uitlegt “how lucky we are”, want dit is de eerste trip van de dag, dus ze hebben geen 

idee waar de beren uithangen, zie ik beer nummer drie. Dit is een serieuze beren-beer, 

volgens Steve een vrouwtje van een jaar of vijf. Ook deze steekt de weg over, waarbij ze 

elkaar zien. De grote vindt het noodzakelijk de kleine duidelijk te maken dat ze een solitaire 

soort zijn, dus er wordt een sprintje getrokken, waarbij de kleine het bos in wordt gemept. 

In deze tijd van het jaar is er eten in overvloed, en mogelijk gaat het zelfs om een moeder en 

haar volwassen kind, want na die uitbarsting verdragen ze elkaar en gaan in elkaars buurt 

boomstronken te lijf om insecten te vinden. Dit is zo uniek dat Steve ook zijn telefoon pakt 

om te filmen: dit heeft hij nog nooit gezien, en de collega’s geloven dit niet zonder bewijs. 

Wij vinden inmiddels dat het geld meer dan goed besteed is. De tocht duurt ook een half uur 

langer dan gepland, en op enig moment moeten we terug om de collega’s de kans te geven 

ook de route te rijden. Dit gaat niet heel vlot, want ook op de terugweg zien we weer twee 

beren, waarvan weer een op het pad. 

 De ervaring leert dat ze de jeeps 

totaal negeren, en pas vertrekken 

als ze mensen horen praten, dus 

we zien ze vanaf een hele korte 

afstand van zo’n meter of 5 - 10.  

Na een snelle lunch is het tijd voor 

het bootgedeelte, waar ik snel 

klaar mee bent. Max de schipper 

is geen inspirerend verteller, die 

bovendien al baalt van de 

verhalen van Steve. (Wat ik graag 

aandik met “Well, we saw a bear, 

but it was chased away by a big 

bear”)  
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We zien snel een reiger en een beertje. De laatste hannest wat langs het water, omringd 

door een groep raven. We maken een paar leuke opnamen, maar dan is al doorgegeven 

waar “onze” boot is en komen drie boten met Chinezen (= 1 bus) vol gas aan scheuren.  

Daarmee eindigt ons verhaal, we worden nog even aan land gezet om een waterval te 

bekijken, maar de sfeer wil er bij de groep niet inkomen, en wij blijven tot overmaat van 

ramp stompzinnig blij kijken. 

Onmiddellijk nadat we bij de basis hebben aangelegd stappen we weer in de Honda voor de 

laatste 200 kilometer naar Jasper. Dat ligt op 1060 meter in de Rocky Mountains, maar die 

zijn eigenlijk niet te zien in de mist. Onderweg krijgen we er één redelijk in beeld, maar de 

rest moeten we er zelf bij bedenken, terwijl de toppen toch tot 3400 meter gaan. 

Een paar kilometer voor we er zijn komen we 

in een nationaal park. Gratis, omdat Canada 

jarig is. Het is rond etenstijd als we aankomen. 

Een uitgebreide verkenning zit er niet meer in, 

maar we doen een aardig rondje door de 

plaats. Toeristisch, maar veel aardiger dan de 

consumptiefabriek in Whistler. De Best 

Western is net zo lelijk als alle andere Best 

Westerns, maar met een prima suite, en een 

raar zwembadje. 

Jasper, 7 september 
Vandaag is het tijd om de Rockies te bekijken. Door de nog steeds aanwezige mist en smog 

blijft dat een kwestie van contouren van bergen herkennen en niet meer dan dat. 

Nelleke vat de tocht door Jasper 

National Park op FB krachtig samen: 

“Maligne Canyon, Medicine 

(disappearing) Lake en de meest 

gefotografeerde plekken in Canada. Op 

de vierkante meter blijft de natuur 

prachtig, de smog maakt het genieten 

van de vergezichten onmogelijk. En nog 

steeds geen moose of caribou gezien, 

ondanks de vele 

waarschuwingsborden.”  

Over Medicine Lake kan worden verteld 

dat er een enorme karstrivier 

onderdoor loopt. Het gesteente er 

boven is een soort spons, waar het water in de loop der maanden doorheen zakt. Wat er 

overblijft is een soort waddengebied, dat in het voorjaar weer vol loopt. Aan de kant van het 

meer, waar wij stoppen voor een korte wandeling, is in 2015 een enorme bosbrand geweest. 
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De combinatie van het verbrande bos en de weer uitlopende natuur is uiterst boeiend 

(evenals het feit dat je nog steeds verse sigarettenpeuken ziet     ) 

Tot slot rijden we door naar Maligne Lake. Iedereen wil hier heen om een foto te maken van 

Spirit Island met de Rockies op de achtergrond. Dat laatste is door de smog een uitdaging en 

de boot er naar toe is volledig uitverkocht. Nu zaten we toch al niet op nog een boot te 

wachten, dus we beperken ons tot een blik op het meer en een aardige wandeling. 

Dan is het terug naar het hotel om te eten, maar dat is een heel ander verhaal. Wat bijblijft is 

wel de enorme drukte in het park. Overvolle parkeerplaatsen en wandelen in file. Nelleke, 

die zich de hele dag heeft lopen verbazen over “de rode zon” zoekt wat zaken rond 

luchtvervuiling uit. Op een 10 puntsschaal zaten we op 7 vandaag. Savona, waar je de 

brandlucht nog kon ruiken, kreeg een 9. Dus ja, het was slecht. 
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Jasper - Icefields Parkway, 8 september 
De dag start ernstig bewolkt. Daar zij we blij mee. In feite hopen we heftig op de 

aangekondigde regen, zodat de lucht en het zicht 

opklaren. Bij het wegrijden uit Jasper vallen de 

eerste druppels. Ons hotel ligt 150 km verderop en 

we kunnen er pas om vier uur terecht, dus het 

wordt een dag om onderweg activiteiten te 

ondernemen. 

Het eerste wat we doen is ongepland. Nelleke 

meent een “moes” te zien bij de rivier de Miette. 

We zetten de auto op een plek zo’n honderd meter 

er na langs de weg en hollen terug langs de auto’s 

die ondertussen gewoon in de berm zijn gekwakt. 

Het blijkt Elk17 te zijn: man, vrouw en een jong. 

 
17 Familie van edelhert, wordt ook wel wapiti genoemd. 

Internationaal eten. 

“Wie verre reizen doet schuift vreemd voedsel naar binnen” is een variant op een bekend 

gezegde. Nelleke is daar wat minder een voorstander van, zeker als het gaat om het voedsel 

van de “Tofu-mensen” maar ik experimenteer graag en heb op dit manier al de nodige tapas, 

curry’s, sushi, dim-sum, havermoutpap, snert, zoute haring, gamba’s, chowder en kebab 

naar binnen gewerkt. En dus is er ook tijd en aandacht voor het Noord-Amerikaanse voedsel. 

De hamburger en de pizza zijn algemeen bekend, en ook dat je die niet bij grote ketens moet 

halen. De foie-gras van de Amerikaanse keuken wil nog wel eens aan de aandacht 

ontsnappen. En dus bestel ik vanavond in het hotel-restaurant een Lobster Mac&Cheese. 

Hoewel de oorsprong van de M&C te herleiden is tot Italiaanse immigranten, heeft het 

hedendaagse gerecht niets meer van doen met bijvoorbeeld de “macaroni con mozzarella e 

oregano”. Het is een pasta die zwemt in de kaassaus, waarbij de resten in de voedselruimte 

worden opgevuld door groenten en beest. Gelet op de prijs van het gerecht denk ik 

onmiddellijk “No lobsters were harmed in the production of this dish”, en besluit dat dit de 

avond is voor kennismaking met de echte M&C. Ik krijg een kom, omgeven door vier stukken 

brood, die zijn gebakken en verder zompig gemaakt met “iets van boter”. Over de bovenkant 

van het gerecht is even de blowtorch gehaald zodat het een knapperig uiterlijk heeft. 

Daaronder drijft een massa warme kaassaus die ook als fondue geserveerd had kunnen 

worden. De macaroni is minstens een uur geleden het “al dente” stadium gepasseerd, en het 

dode beest heeft al die tijd mee liggen weken, zodat onduidelijk is welke herkomst het heeft. 

Ik vermoed een mix van varken en kreeft in de getalsverhouding een varken op een kreeft. 

Wat uitjes en kruiden moeten me blij maken met deze calorieënbom. Ik spoel een deel weg 

met een dramatische espresso, en gedenk mijn moeder die ons altijd aanspoorde ons bord 

leeg te eten. Wel, niet in Jasper, niet bij benadering. 
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Tegen de tijd dat wij ze hebben gefotografeerd is er sprake van een verkeersinfarct. 

Iedereen gaat in de remmen en trekt de camera. Gelukkig staat onze leasebak 100 meter 

verderop en we kunnen zo verder. 

Dat ‘verder’ gaat over de Icefields Parkway, die de parken Jasper en Banff verbindt en zo’n 

300 kilometer langs gletsjer- en rivierdalen loopt tussen de majestueuze bergketens die het 

uitzicht naar opzij aan beide kanten domineren met hun grilligheid en witte toppen. Althans, 

zolang het niet mist. Of, zoals nu er een combinatie van nevel en smog is. Onder de huidige 

omstandigheden heeft de highway meer van de wegen door Flevoland, maar met wat 

heuveltjes. 

De informatie over de nationale parken, die we bij binnenkomst in Jasper National Park 

hebben gehad geeft alle info die we nodig hebben en gelukkig is er 

onderweg best wel wat te doen. De eerste (en 2e, 3e en 4e) stop 

brengt ons bij een waterval. 

De eerste is Athabasca Falls. Dicht bij de weg en, toegegeven, het 

water dondert bekwaam en in grote hoeveelheden naar beneden. 

Het meest imponerende is niet het water op zich, maar wat het 

doet met het gesteente eromheen. Het is prachtig uitgesleten en je 

kan er met een brug en wat trappen 

helemaal langs afdalen tot aan de rivier 

(de Athabasca). Hier heeft men zich 

massaal gestort op het stapelen van 

stenen tot een soort poppetjes, zoals je wel vaker ziet, maar hier 

is het heel massaal en gemiddeld leuk gedaan. 

Het is mogelijk nog iets verder te wandelen, en dan zie je ineens 

niemand meer, alleen wat krassen van beren op de bomen. 

Na een aantal kilometers komen we rond het middaguur aan bij 

Sunwapta, dat niet alleen een waterval heeft, maar ook een 

mogelijkheid om te lunchen. Dat blijkt een prima stop, want de 

wandeling hier duurt aanmerkelijk langer. De Sunwapta stort zich namelijk niet onmiddellijk 

in de Sunwapta river, maar doet dat in twee stappen, de Upper en Lower Sunwapta Falls. 

Hoewel het inmiddels regenachtig is, komt de wandeling naar de Lower Sunwapta Falls goed 

uit. Het gaat door mooie natuur en is rustig. Dat kan niet gezegd worden voor het gebied 

onmiddellijk naast (alle) parkeerplaatsen. Het is er onwaarschijnlijk druk (mogelijk omdat 

niemand de bergen ziet), tot je een stukje gaat lopen. De lower falls doen nauwelijks onder 

voor de upper falls, en het gebied ertussen is heel ruig met mooie rotsen en dikke moslagen 

die erop groeien.  



Canada West Coast 2017 Pagina 58 van 92 

De derde stop is bij de Tangle Falls, hoewel het eigenlijk de naam stop niet mag hebben. Je 

stapt uit de auto, fotografeert de hoge, maar niet heel indrukwekkende waterval en kan 

verder langs de Athabasca river naar het ontstaan van deze rivier aan de voet van de 

Athabasca Berg en Gletsjer. Als gevolg van de klimaatverandering is goed te zien hoeveel 

kleiner de gletsjer geworden is in de loop van 

de afgelopen decennia. Het gletsjerdal van de 

Athabasca zal dan ook de komende jaren sterk 

veranderen, waarbij de boomgrens hoger zal 

komen te liggen en een aantal planten en 

dieren in de zone zich zullen moeten 

aanpassen of uitsterven, zoals de kariboe. 

We kijken even rond bij het infocentrum, maar 

dat is weinig boeiend. Zelfs een stel Franse 

geitenneukers kan ons niet echt opwinden. 

Wel interessant, maar vermoeiend (want je moet over een eindmorene heen) is de 

wandeling naar de voet van de gletsjer, door Nelleke aangeduid als “Welcome to Mordor”. 

Zonder handtekening, bijbetaling en een persoonlijk welzijnswerker/gids mag je het ijs zelf 

niet meer op. Het is wat bros, en af en toe verdwijnt er iemand onder het ijs. Wij zitten er 

niet mee, de gletsjer, de stroomversnellingen en de morenes, met de littekens die de gletsjer 

heeft achter gelaten zijn meer dan voldoende de moeite. Als we ook aan ijs willen likken 

bestellen we wel een dessert. 

Een aardig weetje is dat deze weg “the great divide” is. Aan de ene kant van de weg stroomt 

het water naar de Pacific, aan de andere kant naar Atlantische Oceaan. 

De laatste halte is die bij het 

motel halverwege de Icefields 

Pwy. Niet slecht, maar ook geen 

topper. Sinds we Jasper hebben 

verlaten zijn we van 1065 via een 

hoogste punt van 2064 gestegen 

naar 1446 meter. Zoals bij iedere 

stop vandaag zitten ook hier veel 

raven. 

Na het eten begint het te 

onweren. Misschien zien we 

morgen wel bergen. 

Icefields Parkway - Canmore, 9 september 
Vannacht zijn we regelmatig wakker geworden van het enorme onweer. Ook bij opstaan 

regent het nog. Dat heeft wel effect, want ineens zijn er bergen. 

De afstand vandaag is overzichtelijk, het is zo’n 140 kilometer naar onze stop in National 

Park Banff. Maar voor die tijd nemen we een ontbijt in het restaurant bij het hotel. Dit is een 
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drama. Er is te weinig en wordt veel te langzaam aangevuld. Een serveerster helpt me deeg 

voor ¾ wafel uit een pak te persen, Nelleke moet het doen met de laatste stukjes harde 

meloen. 

Als een afruimer dan onder de kreet 

“FINISHED!?!” probeert mijn bord weg te 

halen word ik vals. Zo vals, dat hij bij ons 

vertrek opzij springt als ik hem nog eens 

indringend aankijk. Nee, het is tijd om naar 

buiten te gaan en weer naar de bergen te 

kijken. 

We geven gas richting Banff National Park, 

maar stoppen binnen een paar kilometer al 

bij Mistaya Canyon om bij de waterval te 

kijken. Het regent een beetje, dus het is niet heel druk. En verder moet ik even kwijt dat 

lopen om een waterval te zien zo ongeveer het meest stompzinnige is wat je in de Rocky 

Mountains kan doen. Het zijn hoge steile bergen, en er ligt sneeuw op. Het smeltwater 

pleurt naar beneden, altijd en overal. Het bekijken van watervallen kan dus vanuit de auto, 

en als je het uitgebreid wilt doen door iets gas te minderen. 

De enige reden om wel te wandelen is te genieten van wat het water met de rotsen doet en 

de prachtige natuur (en ja, van dichtbij is zo’n waterval leuk). We proberen dan ook overal 

wat extra meters te maken. Opmerkelijk is, dat waar we ook kijken de natuur steeds sterk 

verschilt. Nu wordt dat veroorzaakt doordat we rond de boomgrens zitten, waar 

veengebieden en gletsjerdalen het beeld bepalen. 

Onze parkfolder geeft aan wat we allemaal moeten bekijken. Dat klopt vast, als je een 

maand uittrekt voor de 280 kilometer van Jasper tot Banff, maar met twee dagen moet je 

keuzes maken. Het volgende doel is Bow Lake, dat alles biedt. Een lunchplek, toiletten, 

mooie wandelgelegenheid langs het meer en door het veengebied, met rond het meer 

waanzinnige pieken van de bergen met daartussen de Bow gletsjer en de onvermijdelijke 

waterval. Het buitje is overgegaan in een hoosbui, zodat we iets dieper in de koffer moeten 

graven om de laag onder de korte broeken en T-shirts te bereiken. Onze Nederlandse 

uitrusting is ruim voldoende bestand tegen een stevige bui. 

Daarna rijden we door naar Lake Louise, in 

de buurt van Lake Louise. Beroemd om zijn 

bergen, vergezichten en het Engelse hotel 

met de Zwitserse berggidsen. Hoezo Engels? 

Een bord vermeldt dat in 1923 de 

rechtervleugel van het hotel afbrandde, 

maar dat het diner die avond op het juiste 

moment om 6 uur werd geserveerd met 

muzikale omlijsting van het orkest! 
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Wat ons uitzicht betreft: het meest kleurrijke zijn de paraplu’s, de rest is half verscholen in 

regen en mist.  

Wel zijn ter plekke extra verkeersregelaars ingezet om de horde toeristen in goede banen te 

leiden. 

Dat is niet nodig voor het vervolgtraject, de Bow 

Valley Pkw, die parallel loopt aan de hoofdweg 

naar het plaatsje Banff. De vraag “waarom een 

parallelweg” is eenvoudig te beantwoorden. 

Daar zie je beren, elanden, elk en andere grote 

zoogdieren. Tenminste, als anderen er rijden. 

Wij komen niet verder dan 1 grondeekhoorn. 

Maar het is een prachtige weg met mooie 

uitkijkpunten en een beeld dat tot nadenken 

stemt. In WOI blijken alle Oekraïners etc. geïnterneerd te zijn in Canada, waaronder een 

groep in dit bos. Uiteraard overleefde niet iedereen dat. De provincie Alberta is strikt 

tweetalig en de titel van dit beeld is “Pourquoi”. 

En zo komen we aan het eind van de middag in de Hamlet of Harvie Heights, een deel van 

het plaatsje Canmore. In 1988 zijn hier de “nordic” sporten van de Olympische spelen van 

Calgary gehouden. Is ons nooit opgevallen, wij hadden genoeg aan Yvonne van Gennip, en 

daarvoor hoefde de cameraploeg Calgary niet uit. 

We hebben hier voor drie nachten een appartement met twee verdiepingen, een balkon, 

een plaatsje achter, alle apparatuur die je kan bedenken en 6 slaapplekken. En dat voor de 

helft van de prijs van de afgelopen nacht! 

Alleen het eten lijkt een probleem. We 

krijgen een advies, maar daar wordt gezegd 

dat het minstens 40 minuten wachten is. 

Morgen kan ook, maar dan voor half vijf of 

na half negen. 

Nu ben ik rekkelijk, maar met dat soort 

tijden span ik samen met de Grizzly om op 

rooftocht te gaan. Met de wetenschap dat 

we een prima keuken hebben gaan we uiteindelijk voor Save-On-Foods, de Albert Heijn van 

dit deel van Canada. Voor weinig zijn ontbijt en diner weer geregeld. 

Rijden in Canada 
Na een dikke 2500 km in Canada heb ik ook een beeld van “rijden in Canada. Hier een 

samenvatting. Je mag 80 rijden, tenzij het een mooie weg is, dan is 100 de limiet. Op een 

snelweg is 120 de top. In dorpen is het 50, bij scholen 20 of 30. 



Canada West Coast 2017 Pagina 61 van 92 

De problemen zitten in het volgende vraagstukken: of het een mooie weg is of niet is niet te 

volgen, dus reken op elkaar afwisselende stukken van 80 en 100 op onverwachte 

momenten. 

De vraag wanneer iets een dorp is valt 

ook niet te beantwoorden. Soms is het 

een stad van waarneembare omvang, 

maar het kan ook een eenzame blokhut 

zijn. 

Vervolgens heb je hetzelfde probleem als 

in Europa, het gaat er niet om hoe hard 

je mag, maar hoe je dat interpreteert.  

Canadezen zijn naar braaf. Meer dan 5 

kilometer te hard doen ze niet. Ook 

hebben ze een uitgesproken schurft aan inhalen. Een voortuig voor je dat 10-20 kilometer 

langzamer rijdt dan voorgeschreven houdt iedereen op, ondanks dat duidelijk is waar je kunt 

inhalen. Sommige vertragers blijven zelfs op aangegeven inhaalstroken links rijden. 

Toeteren, groot licht en “rude gestures” zijn onbekend en onbegrepen. Ze reageren nerveus 

als je toch inhaalt, ze trekken op, gaan bumper kleven etc. Dat laatste is trouwens geen 

probleem. De natuurlijke neiging om te langzaam te rijden kunnen ze maar heel beperkt 

onderdrukken. 

Verder lijken de Canadezen zich nauwelijks bewust van hun medeweggebruikers. Verwacht 

niet dat ze ruimte maken bij invoegstroken, verwacht niet dat ze ruimte geven bij 

stoplichten, of dat ze afremmen of optrekken om gemotoriseerd verkeer te helpen. 

Voetgangers zijn een ander geval. Voor 

voetgangers ga je altijd en onder alle 

omstandigheden in de ankers. We hebben 

het als wandelaar geprobeerd, een ernstige 

blik bij een kruispunt is voldoende om alles 

tot stilstand te brengen. Voetgangers zijn 

dan ook een verwend volk. Waarschuw de 

politie niet als je ze op de vluchtstrook 

wandelend, hollend of met skateboard ziet 

bewegen in een door hun gekozen richting. 

Het zijn geen verwarde mensen die geholpen moeten worden, het zijn Canadezen.  

Nee, voetgangers is volk dat voor niets of niemand opzij gaat. Alleen als je ze vriendelijk 

groet en sorry zegt, neemt niemand het je kwalijk als je ze van de sokken loopt, zolang je ook 

maar voetganger bent. 

De fietser is de nummer twee, na de voetganger. Ze hebben, in tegenstelling tot auto’s, het 

recht om naar voetgangers te bellen, maar plooien uit de broek rijden is ook de fietser niet 

toegestaan. Uiteraard mogen ze wel op de vluchtstrook en alle andere wegen en wegdelen 
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waar fietsen nadrukkelijk verboden is. Ook snelheid is voor de fietser geen issue, wat in 

afdalingen ongemakkelijk kan zijn. 

Verder hebben we verschillende borden gezien met 

waarschuwingen voor Elk, Moose, Bear, Turtle en meer. En 

twee doodgereden herten en nog veel meer roadkill. In 

tegenstelling tot Europa zijn dit serieuze waarschuwingen en 

geen aanduiding dat er historische aanwijzingen zijn dat er 

ooit vrijlevend wild is geweest. 

Even serieus is de waarschuwing voor vallende stenen, waar 

ook heel Europa mee vol hangt. “Thuis” heb ik nooit meer dan 

zwerfvuil bij die borden kunnen ontdekken, in Canada schuift 

en valt er nog van alles. Wie het bord vallend gesteente 

negeert is kandidaat om de banden aan gort te rijden. 

Hetzelfde geldt voor waarschuwingen voor gaten, hobbels en 

kuilen. Ze zijn er gegarandeerd, als de borden er staan. 

Tot besluit iets wat terloops al is gemeld. De rotonde is in 

Canada nog een vreemd verschijnsel, dat 150 meter van 

tevoren al ernstig wordt aangekondigd. Het lijkt 

onwaarschijnlijk dat daar deze eeuw nog verandering in komt. 

Ook stoplichten zijn uitzonderingen die vooraf worden 

aangekondigd. Wat rest zijn de gelijke kruisingen, waarbij op 

iedere hoek een stopbord is gezet op een plek waar de 

kruising niet overzien kan worden. Vervolgens wordt voorrang 

verleend in volgorde van aankomst op de rotonde. In geval 

van onduidelijkheid: uitstappen, hoed afnemen, buiging maken en vragen “are you 

queuing”. Dat kan je rustig doen, want zolang je naast je auto staat ben je voetganger en 

mag niemand rijden. 

Iedereen die ooit nog in Canada rijdt: Save travels! 

Canmore & Banff, 10 september 
Het eerste wat vanochtend opvalt is dat we op ons gemak op gang komen, onmiddellijk 

gevolgd door de waanzinnige bergen die nu vreselijk mooi berg staan te wezen in het 

prachtige zonlicht. 

We kiezen ervoor vandaag naar Banff te gaan. Gisteren is me in de hottub uitgelegd dat dit 

de toeristische “hell-on-earth” is. Na een rondje bij de VVV snappen we die uitspraak, al 

haalt Banff het niet bij Whistler. 

De populariteit moet natuurlijk ergens aan liggen, de groep mensen die ergens heen gaat 

omdat iedereen ergens heen gaat is beperkt (Cherso is een mogelijke uitzondering).  
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In feite gaat het in Banff om twee dingen. In de winter is het een populair skigebied (net als 

Canmore), maar het is ook het oudste natuurpark van Canada, zodat er het hele jaar 

natuurliefhebbers op af komen. 

Bij de VVV heb ik geleerd dat duiken er niet inzit. Er wordt hier veel gedoken, maar de 

duikwinkels liggen uren rijden bij de plek vandaan. Nelleke heeft een stapel folders 

gescoord, en het lijkt eerder een kwestie van afstrepen dan activiteiten zoeken. 

En dan verstapt ze zich en valt, waarbij ze beide ellebogen en een knie schaaft, en de stoep 

verandert in een krantenbak. Eerdere valpartijen hebben bewezen dat het veel erger kan, 

maar dat is maar een hele schrale troost. Dus nemen we een kop koffie en bedenken wat 

tamme activiteiten. 

Allereerst een wandeling net 

buiten de plaats. Grote borden 

voor gevaarlijke beren en 

herten, maar het enige gevaar 

blijkt voor een kano die vast 

komt te zitten tussen de 

boomstammen in het riviertje. 

Dat riviertje komt uit in de 

Vermillion Lakes. Een prachtig 

gebied met veel watervogels en 

hetzelfde rijtje zoogdieren. Deze 

laatste laten zich vertegenwoordigen door één eastern chipmunk (die hier niet voor hoort te 

komen), maar die is dan ook berebrutaal en kijkt bij iedereen of er voedsel te ritselen is. Je 

weet maar nooit of er een VS’er tussen zit. 

Om de hele tocht langs de meren te zien pakken we de auto. Ondanks dat we alleen bergen 

en vegetatie zien (en wat eenden) is het een mooie tocht, zo mooi dat we er een stuk aan 

vast plakken en tegen de Mount Norquay oprijden. Deze weg is vooral bedoeld om het 

skigebied te bereiken, maar in de zomer biedt het waanzinnige vergezichten en er is kans op 

groot wild. Daarbij hebben we mazzel, we zien twee groepen bergschapen.  
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Terug op de begane grond (1400+ meter) nemen we een verkeerde afslag en eindigen in 

Canada Place. Heel anders dan die in Vancouver, maar ook leuk. Er staat een gebouw, het 

monumentale hoofdkantoor van 

de natuurparken en er is een 

siertuin in aanleg. Daar verwacht 

je Aziaten die mooi met een 

bloem op de foto willen. Alle 

vooroordelen worden bevestigd, 

zeker door een koppel van 

Indiase komaf. Deze Indianen 

hebben maar liefst drie 

fotografen meegenomen om ze 

bevallig tussen de bloemen te 

zetten en ze vast te leggen. Voor 

zover ze dat überhaupt in zich 

hebben trouwens. 

Na een kwartiertje pakken we de juiste afslag voor het laatste doel voor vandaag. “Cave en 

Basin” is de plek waar het eerste 

park werd gesticht. Er is nu een 

tentoonstelling en een bijzondere 

wandeling (en een hele reeks hele 

lange wandelingen). De Cave is 

een grotje met een warme 

zwavelbron, die ooit nog als 

geneeskundig bad (basin) is 

gebruikt. Er omheen is nu een 

mooie tentoonstelling gebouwd, 

met aandacht voor natuur en 

geschiedenis. In het buitendeel is 

een tentenkamp van spoorwegarbeiders nagebouwd. De 3000 werklui zijn vervangen door 

twee re-enacters, die hun best doen, maar de gore, nare omstandigheden van het aanleggen 

van spoorwegen toch niet echt realistisch krijgen. 
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Net buiten het museum begint een korte, maar leuke wandeling. De Rockies kennen 

eindeloze reeksen rivieren en riviertjes. In de zomer zijn die ondiep, met een moerasachtige 

vegetatie. Het is een ideale plaats voor grazers, watervogels en beren om zich vol te 

proppen. Wij zijn niet bepaald gebouwd om door zo’n gebied te wandelen, en dan mis je 

toch wat. Zeker hier, waar de 

warme bron het mogelijk 

maakt dat tropische 

zoetwatervissen overleven. Bij 

deze wandeling is een 

boardwalk aangelegd door het 

gebied, waardoor je toch 

perfect rond kunt kijken. Wat 

dieren betreft komen we niet 

verder dan de vis en de kleine 

gartersnake die Nelleke vindt, 

maar de planten zijn prachtig, 

ook al kondigt de herfst zich 

duidelijk aan. 

Canmore, 11 september 
Vanochtend vragen we ons af waarom we weer het stuk naar Banff zullen rijden, als we ook 

in “ons” dorp kunnen wandelen. Zeker na alles wat we gisteren al in Banff hebben gezien. 

En dus zoeken we wat eenvoudige wandelingen rond Canmore uit. De eerste begint in het 

dorp, niet ver van breiwinkel, coffeeshop en parkeerplaats. Ook hier weer een boardwalk 

langs de rivier, die het niet haalt bij 

Banff, maar zeker de moeite is. Voor 

een deel lopen we achter huizen langs. 

Het is aardig om te zien hoe de 

Canadezen bouwen met veel hout en 

schuine daken. Waar je ook loopt, het 

uitzicht wordt gedomineerd door de 

bergen en vooral “the three sisters”, die 

worden gerekend tot de meest 

gefotografeerde plekken in Alberta. 

De wandelstukken blijken eenvoudig 

aaneensluitend te maken te zijn, zodat we uiteindelijk een rondje rond het dorp lopen van 

een kilometer of elf. 

Het eind is het meest indrukwekkend, als we vier Elk in de rivier zien lopen, 3 vrouwtjes en 

een bok met een enorm gewei. Mooie foto’s, dag goed. 

Bij een heerlijke smoothie maken we de dag van de bediende goed. Hij is van het type 

“vriendelijk met een British stiff upperlip”. Dat laatste is vlot verholpen als Nelleke een bol 

wol uit haar tas haalt en ik zeg dat dit mijn nieuwe sokken zijn. Hij draait zich om in een 
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poging om een totale lachstuip te onderdrukken, want klanten lach je niet uit. Hij faalt big-

time. Als blijkt dat we er niet mee zitten, is het er verder gezellig, krijgen we wereld 

smoothies en heeft hij nog steeds een grijns van oor tot oor als we vertrekken. 

We rijden nog een stukje “the three sisters” op, waar een groot tijdelijk waarschuwingsbord 

staat te knipperen: “It’s berry season – The bears are out! – Take your bearspray.” 

We laten het bij wat korte fotostops, discussie met beren over het verschil tussen humans 

en fruit zien we niet zo zitten. 

Zelf eten trouwens wel, en zo eindigen in de Iron Goat, een verwijzing naar de spoorlijn door 

Canmore. Het ligt bij Silvertip, wat weer een verwijzing is naar de grizzly. Bij wijze van 

uitzondering nemen we een dessert. Ik ga voor de “Fiasco Sorbet”, en moet de server 

uitleggen waarom we dat zo leuk vinden. 

Achteraf blijkt dat ik een mural in Canmore heb gefotografeerd ter nagedachtenis aan een 

vrouw (Isabelle Dubé) die in 2005 vlak bij 

ons restaurant is opgevroten. Die beer 

was al eerder uit het dorp gezet met het 

predicaat “trouble bear”. Hoewel de 

berenpopulatie het uitstekend doet, 

wordt het knabbelen aan mensen niet 

getolereerd en sterft een deel aan wat 

hier “human induced fatality” heet. Toen 

trouble bear terugkwam en begon te 

jagen werd hij ter plekke afgeschoten. 

Canada heeft niets met vuurwapens, 

maar voor nare beren is altijd wel een 

oplossing.  

Afgelopen juni is de dochter van Isabelle 

vervolgens net ontsnapt aan beer 14818. Daarop is besloten de verblijfsvergunning van beer 

148 in te trekken en hem compleet met tracking apparatuur uit te wijzen naar de 

buitengebieden van Jasper National Park. In tegenstelling tot “trouble bear” is de boodschap 

binnen gekomen en heeft 148 zijn toegewezen leefomgeving geaccepteerd. Canadezen zijn 

een streng volk als het om het opvoeden van beren gaat. 

Mogelijk dat dit voorval wel heeft geleid tot de extra borden. Overal in Canmore staan 

borden dat het een “Wildsmart community” is, een gemeente die verstandig omgaat met de 

natuur.  

 
18 Met de duizenden beren in Canada is ons volstrekt onduidelijk hoe 148 aan zijn naam is gekomen. 
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Canmore – Revelstoke, 12 september 
We hebben het gevoel dat de 

vakantie er op zit. Nu hebben we 

nog een week, maar vandaag zetten 

we serieus richting Vancouver. 

Voor ons mag de koek dan bijna op 

zijn, het toerisme in Canada draait 

nog op volle toeren. Onderweg 

komen we langs Lake Louise, en 

bedenken dat het wel leuk is een 

klein stukje om te rijden zodat we 

ook foto’s zonder smog kunnen 

maken. Dan kunnen we gelijk ook 

Moraine Lake, dat er naast ligt fotograferen. De verkeersgeleiders leiden ons direct terug 

naar de Hwy. Alles is volledig vol, er kan niemand meer bij. En dat in het land van ruimte en 

rust      

De rit is een krappe 300 kilometer. We krijgen daarbij een uur cadeau, omdat we van Alberta 

terugrijden naar BC. Dat alles is niet voldoende om de dag stuk te slaan, dus we moeten wat 

doen onderweg. 

Na Banff rijden we Yoho National 

Park in, waarbij we direct ook in BC 

zijn. Even wezenloos mooi, met veel 

besneeuwde bergtoppen. In het 

verleden had ik niets met 

hooggebergte, maar de Rockies vind 

ik geweldig. Volgens Nelleke komt 

dat doordat de toppen weliswaar 

erg stijl zijn, maar de dalen ook erg 

breed, zodat je geen last hebt van 

het opgesloten gevoel. 

Om toch iets ander te doen dan rijden en verbijsterd kijken naar de schoonheid van de 

omgeving stop ik bij Spiral Tunnels met het idee even stoppen, stukkie lopen, komt goed. 

Dat lopen valt tegen. Er is hier een spoorweg aangelegd, maar met al die bergen en dalen is 

dat een lastige klus. Hier heeft men een aantal tunnels waar de trein zich in een spiraal 

doorheen werkt. Technisch mooi en voor iedereen die ooit met speelgoedtreintjes heeft 

gespeeld een must see. De parkeerplaats stroomt dan ook vol en er worden hele 

busladingen uitgeladen. Een reisleider legt uit waar de tunnelgaten zitten en hoe de trein 

van links naar rechts gaat. Voor de Duitsers legt hij uit dat “left” “links” is en “right” “rechts. 

Ik help hem een handje door bij up “oben” en bij under “unter” te roepen. Verschillende 

reizigers kijken me al aan met zo’n blik “maar jij zat toch niet in mijn bus”. Vervolgens vertelt 
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hij dat “zijn” bus de trein al heeft gezien, maar die van die andere chauffeur nog niet. En hij 

vraagt wie die andere chauffeur is. Behulpzaam als ik ben stel ik me voor, maar er blijkt geen 

ruimte te zijn voor een individualist in het rollenspel tussen reisleider en groepen. We 

bedenken dat dit het moment is om maar weer eens verder te rijden       

Van Yoho komen we in Glacier Park. Over een 

paar jaar een van de meest toeristische 

gebieden uit de Rockies, maar nu nog volledig 

op de schop. Veel vertraging onderweg, en 

vrijwel alle wandel- en rustplekken zijn gesloten. 

Het Rogers Pass centrum is wel open. Mooi 

gebouw, met veel schaalmodellen van de 

omringende gletsjers en veel opgezette dieren. 

Ik ontmoet een mopperende landgenoot. Hij 

vindt dat de belichting van de opgezette specht 

niet goed is. “Ach”, zeg ik, “Die hebben we onderweg al gefotografeerd”. Hij kijkt me 

ontevreden aan en zegt dat ze ook nog geen beren, geen herten, niets hebben gezien. En of 

wij ze hebben gezien. 

Ja hoor, is het antwoord. Een keer 

gewoon in het wild, en twee keer een 

aantal bij een tour. “Dan worden ze 

gelokt” is zijn verweer. Als ik ontken kijkt 

hij me ongelovig aan en vertrekt, waarbij 

hij ons nog net een prettige reis wens. 

Conclusie: het is dus toch mogelijk het 

niet naar je zin te hebben. Wij hebben er 

nog steeds geen last van. 

In de omgeving van Revelstoke vinden we 

uiteindelijk drie korte boardwalk 

wandelingen: Hemlock Grove, Giant Ceders en Skunk Cabbage. 

De eerste twee zijn kort en na alles wat we al hebben gezien niet heel bijzonder. Wel komt 

er veel Devil’s Club (Oplopanax horridus, klimopfamilie) voor. We moeten diep nadenken, 

maar we kennen de plant uit onze achtertuin in Zuid-Beijerland, waar hij als exoot is 

uitgeroeid. 

De laatste wandeling is op het verkeerde moment in het jaar. In het voorjaar en zomer barst 

het hier van de vogels, nu zien we alleen een soort muis. Skunk Cabbage is genoemd naar de 

Western Skunk Cabbage (Lysichiton americanus), familie van de aronskelk. De plant heeft 

enorme bladeren en meurt naar koolplanten. Hoewel de samenvatting niet positief klinkt is 

het een leuke wandeling met allerlei uitkijkplatforms over het wetland. 
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Even later staan we in ons hotel in 

Revelstoke. Nelleke is af, maar ik 

heb een heftige behoefte aan 

koffie en ga de stad verkennen. 

Mackenzie Ave is de “main 

street” van de stad. Tussen 1st en 

3rd Street, en de onmiddellijke 

hoeken van die straten zit vrijwel 

alles wat belangrijk is, waaronder 

een boekhandel en drie 

coffeeshops. 

Gebaseerd op het uiterlijk van de 

zaak en het publiek kies ik voor DOSE, waar ik een absolute wereldbak dubbele espresso 

krijg. 

We eten in het hotel, best smakelijk (alleen al vanwege de Clam Chowder), maar het risico 

van een hotelkoffie ter afsluiting durven we niet aan. Ik stel voor naar DOSE te gaan, maar 

die is al dicht, evenals de rest van 

het dorp. 

Nelleke haalt uit haar digitale wereld 

dat Starbucks en Timmy’s aan het 

eind van 1st zitten op een halve 

kilometer. Na een behoorlijke 

wandeling komen we tot de 

conclusie dat er ergens een fout zit, 

het blijkt twee kilometer te zijn. 

Maar Starbucks is nog open en zo 

komen we met een omweg van vier 

km toch nog aan koffie. 

Revelstoke, 13 september 
Als ik ooit al van Revelstoke had gehoord, dan zou het een plaats in Devon zijn geweest. 

Maar ook Canada heeft een exemplaar, met dik 7000 inwoners op een hoogte van 450 

meter ligt het aan de Columbia river. Hoewel we onderweg geen overgangen vanuit de Rockies 

hebben gemerkt, heeft iemand bedacht dat west van de stad de Kootenays liggen en aan de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kootenays
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andere kant de Monashee en de Sellkirk Mountains. De toppen van de hoogste bergen 

liggen rond de 2500 meter, één van hen heet de Inverness. 

Na het ontbijt en een bedevaart naar DOSE pakken we de auto richting de bergen. We doen 

dat via de Meadows-in-the-Sky Parkway, die door het Revelstoke National Park naar de top 

van Mount Revelstoke leidt. De reden 

om een nationaal park van dit gebied 

te maken is dat het een van de weinige 

gematigde regenwouden op het 

vasteland is. We rijden op ons gemak 

richting top, waar we de allerlaatste 

parkeerplaats op P2 vinden (en een 

grouse fotograferen). Volgens de 

parkeerbegeleider is het maar een 

korte wandeling naar P1, en van daar 

maar een kilometer naar de top. Detail: 

overal staan borden die ons aanraden deze afstand met de shuttle te doen, want dit is een 

bearea. Er is een grizzly actief in het gebied. 

Dit maakt ons een beetje nerveus. Gisteren hebben we in het museum van Rogers Pass een 

film gezien van een hoogleraar “bang zijn voor beren”. Daarin werd uitgelegd dat beren 

groot zijn en daar bovenop ook nog gemene tanden en lange nagels hebben. Bij confrontatie 

is het goed denkbaar dat je ernstige tot fatale schade oploopt19. Wel maakt de film duidelijk 

dat beren bijna zonder uitzondering contact met de mens uit de weg gaan, ook zonder dat ze 

zich realiseren dat de kans dat ze worden afgeschoten na een aanval ca. 100% is. 

We wagen het erop en lopen naar de top. Allereerst is er 

het prachtige uitzicht op de net-niet Rocky Mountains. 

Verder zien we prachtige planten zoals de paintbrush (een 

bremraap), mossen met sporenkapsels, arnica en de 

huckleberry. Van de bomen is op deze hoogte alleen nog 

een smalle conifeer over. 

Op de top is een aantal wandelroutes uitgezet, die alleen 

waanzinnig slecht zijn aangegeven, met uitzondering van 

de first footsteps trail, waarin aandacht wordt besteed aan 

de gewoonten van de indianen toen die nog “only nation” 

waren. 

Het weer verslechtert wat, en het begint licht te 

snagelen20. Nadat we alle vier de wandelingen hebben 

gedaan (voor zover we ze konden volgen) besluiten we 

ook terug te lopen en de prachtige rit naar de stad te maken, waar Timmy’s op ons wacht. 

 
19 Al tonen statistieken aan dat je op dit continent meer kans loopt om vermoord door een medemens, of 
gedood te worden door een bij/wesp of hond (ca. 60.000 keer). 
20 Snagelen: onduidelijk of het nu sneeuwt of hagelt. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Monashee_Mountains
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Vanochtend aan het ontbijt hebben 

we aan tafel gezeten met Ontario 

Canadezen. Zij waren enthousiast over 

een ghost town “wat verderop”. In 

2005 hebben we een Ghost town 

bezocht op de grens van Californië en 

Nevada, samen met Esther. Tot op de 

dag van vandaag hebben we daar 

goede herinneringen aan, dus we 

geven gas, het is maar 20 minuten 

rijden. 

Het blijkt dat 3 valley gap een kruising is tussen een openluchtmuseum, het museum van de 

20e eeuw en hoarders heaven. Men heeft een aantal gebouwen bij elkaar gezet met kreten 

die je kan verwachten: Jail, General Store, Bar, School, Stephans Church etc. Er is zelf een 

overdekte brug. Dat alles ziet er leuk uit. Vervolgens is alles vol gestouwd. Soms, zoals bij 

antieke auto’s mooi gepoetst, maar zo klemvast naast elkaar gezet dat je niet serieus kan 

kijken. De rest: treinen, oude auto’s, karren en vage vervoermiddelen moeten het maar 

uitzoeken. Toch staan daar ook wel historische stukken tussen zoals de regeringstrein van 

Trudeau de Oudere21. De treinen 

staan in een apart gebouwd 

roundhouse. Een echt roundhouse 

heeft een centrale schijf waarop 

treindelen van het ene spoor naar 

het andere gedraaid kunnen worden, 

een soort turbo wissel. De centrale 

schijf hier is van slap hout, dus 

volkomen a-functioneel. 

De opmerking over “alle treinen in 

het roundhouse” moet ook worden 

genuanceerd, want ze hebben meer 

treinen gekregen dan ze kwijt konden. De rest staat variabel “elders” op het terrein. Gelukkig 

was er in het roundhouse nog wel ruimte voor een ghosttrain, een kamer met bruidsjurken 

en een met hoeden en schoenen, en een opgezette eend. Buiten slingert overal van alles, 

maar enger dan de ghosttrain is de tandartspraktijk, die er uit ziet als een martelkamer. 

Uiteraard ligt in de stoel een papier-maché slachtoffer. Het is duidelijk dat men iets aan 

onderhoud doet, maar zoals hoort bij echte hoarders, ze zullen het nooit onder controle 

krijgen. Onze conclusie is dat hun verzameling bierflessen, fossielen, stenen, pijlpunten en 

isolerende doppen voor elektriciteitspalen alleen al voldoende is voor een entree van $12. 

 
21 Pierre (1919-2000), president van Canada van 1968-1984, met één jaar onderbreking, vader van de Canexit, 
vader van Justin, de huidige president. 

http://www.kooltiel.nl/Vakantie%20Pagina's/USA05/usa05.html
http://www.museumhoorn.nl/pg-5548-7-7379/pagina/vaste_collectie.html#!section
http://www.museumhoorn.nl/pg-5548-7-7379/pagina/vaste_collectie.html#!section
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzamelstoornis
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We eten weer in het 

hotel, wat niet heel erg 

een succes is. Mijn 

seafoot linguini is 

prima, al zitten er wat 

stukjes schelp in. 

Nelleke vat het op 

facebook krachtig 

samen. Tot slot 

beweren ze “echte” 

koffie te schenken. Omdat Revelstoke na 17:00 op slot zit tuinen we er in. Laat ik het zo 

samenvatten, je zou ze een babbel met een trouble bear toewensen.  

Revelstoke – Okanagan Falls, 14 september 
Na de baggerbak bij het Regent Hotel gaan we eerst naar DOSE coffee voor een espresso en 

een cappuccino van eredivisie kwaliteit, daarna verlaten we het gehucht, waarbij we al snel 

nog een keer kunnen zwaaien naar 3 Valley Gap.  

De rit van Revelstoke naar 

Okanagan Falls is afwisselend. De 

bergen gaan over in een 

heuvellandschap en we komen 

steeds grote meren tegen zoals het 

Kalamalka-, Wood- en Okanagan 

Lake. De laatste is de grootste met 

een lengte van 135 kilometer en 

een diepte van 230 meter. Er was 

ons een dag met regen en 

plensbuien voorspeld, maar het is 

warm en zonnig. Helaas ook druk, 

dus het blijft lastig rijden. We stoppen één keer bij Oyama, voornamelijk omdat je nou 

eenmaal moet rusten. De plek is een soort nog-net-niet ghost town, maar er zijn mooie 

uitzichten en een aardige winkel. 

Op facebook woedt dan nog een discussie over aardappelschillen      .  

Daarna zien we de bosbranden op de heuvels waar we langs rijden, de Canadese problemen 

zijn nog steeds niet voorbij. Het doet me denken aan Zuid-Frankrijk en Toscane, met 

cipressen. Alleen zijn hier de dalen breder. In Canada heeft alles meer ruimte. Het is in ieder 

geval duidelijk dat we alweer naar een niet alleen nieuw, maar ook heel ander gebied gaan. 

Alles bij elkaar zijn we te vroeg voor onze B&B in Okanagan Falls. We moeten hier 

anderhalve dag doorbrengen, en ik krijg het onzalige idee bij de VVV binnen te stappen met 
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de vraag of er wat te doen is. “Dat hangt er van af”’, is het (terechte) antwoord. “Wat vindt 

je leuk?” 

We leggen uit dat we van wandelen 

en natuur houden. “Tja”, is het 

antwoord, “Vroeger waren er veel 

boomgaarden, maar die lopen niet 

zo. Dus maakt men er wijngaarden 

van, en daar zetten ze hekken 

omheen”. “Domme beslissing, je kan 

nu niets meer zien”. “En er zijn ook 

geen dieren meer, alleen als je gaat 

rijden zie je misschien een hert”. “Er 

is hier wel een leuke autoroute” 

Ik leg uit, dat we ook interesse hebben in planten, dat voor ons natuur niet alleen dieren is. 

Hij kijkt me nog eens moeizaam aan en zegt: “Je kan hier wel vissen, langs het meer mag je 

vissen”. 

“En duiken?”. Er valt een lange bijna pijnlijke stilte. “Nee, nooit van gehoord. Het is ook te 

ondiep, en je ziet alleen “weed”, maar als je in de auto stapt kan je wel langs de andere 

meren rijden”. 

Ik weet zeker dat we hebben uitgelegd dat we net bijna 300 kilometer hebben gereden, en 

dat we willen wandelen, zwemmen, baantje glijden, alles, als we maar bewegen en niet in de 

auto zitten. 

We doen een laatste poging. “En 

de falls??” De plaats moet zijn 

naam toch ergens vandaan 

hebben. De trieste blik van de 

man wordt nog triester. 

“Domme beslissing, daar hebben 

ze de dam aangelegd. De foto 

achter mij (een kleine zwartwit 

foto) is het enige dat u van de 

falls kunt zien” 

“Want weet u, we zijn eigenlijk 

een echt dorp”, vervolgt hij, 

“Eigenlijk zijn we niet een eens gehucht (hamlet). Maar u kunt de kaart meenemen. Het is 

een rustige route langs een leuke weg”  

We geven hem, de VVV en de plaats op, Wikipedia kent de plaats wel, maar komt niet verder 

dan onze trieste voorlichter. Het wordt tijd om het gastenboek te tekenen en maar eens de 

B&B te bezoeken. 
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Buiten wil Nelleke even naar het toilet van het 

voorlichtings- en winkelcentrum. Dat staat in een best 

leuk park. Met een mooi beeld van een indiaan, van 

dezelfde kunstenaar als op Mount Revelstoke22. En het 

uitzicht over het meer is waanzinnig. Langs het meer is 

een enorme klif, Peach Cliff. Het maakt ons zeer 

optimistisch, zo heet ook ons B&B. 

Nog voor we uit de auto stappen duikt Vera Gilbert op 

uit de struiken in de voortuin. Ze leidt ons eerst rond het 

huis. We kunnen overal buiten zitten en dan zal de 

fontein in de tuin worden aangezet. Binnen blijken we 

een hele gemeubileerde etage vol met nodige en 

onnodige zaken te hebben. Het is allemaal schitterend 

en zeer comfortabel. 

Daarbij krijgen we een college van 3 kwartier wat we 

allemaal kunnen en moeten doen in deze plaats. Het VVV wordt afgeserveerd als vrijwillige 

prutsers.  

Als de spullen zijn uitgepakt 

beginnen we moedig aan de 

opgedragen sightseeing. De schapen 

die “altijd” op de heuvel liggen 

hebben vrij, maar we zien kwartels, 

herten, roofvogels en een specht. 

Een tweede wandeling is over een 

voormalige spoorlijn langs Skaha 

Lake. Mooi initiatief, en op Canadese 

wijze kan je dan direct vele 

kilometers vooruit. We doen maar 

een stukkie, met veel mooie planten en kwartels. Nelleke haar activiteitenbandje houdt dit 

alles keurig bij, en we halen weer ons dagdoel. Zelfs 5 keer het traplopen, al heb ik die 

trappen na het Regent Hotel niet meer gezien. Elektronica blijft wonderlijk spul. 

De laatste opdracht van Vera was eten in de pub (maar niet de vis!!!), goedkoop en goed! 

Ook dit voeren we correct uit. 

Daarna lopen we nog even langs het 

realistische standbeeld van de 

indiaan (of First Nation) Kenny 

Mclean, de enige held die het (bijna) 

dorp ooit heeft voortgebracht.  

 
22 Virgil “Smoker” Marchand 
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Kenny wordt door velen beschouwd als de beste cowboy ooit. Dat behoeft uiteraard enige 

toelichting, want we zijn opgegroeid met cowboys and indians en niet met indian = cowboy.  

De verklaring is simpel. Er is een aantal sporten die, hoe ze hun best ook doen, nooit 

olympisch zullen worden. En sommige zullen, een klein publiek daargelaten, zelfs nooit 

serieus genomen worden. In de eerste groep zitten sporten als biljart en korfbal, over de 

tweede groep kan je lang discussiëren en veel lol hebben, maar denk bijvoorbeeld aan 

fierljeppen en zwientje tik. 

In het geval van Kenny gaat 

het om de rodeo, een sport 

met dezelfde tegenstanders 

als zwientje tik. Neemt niet 

weg dat voor de rodeo, in 

tegenstelling tot genoemde 

pseudo-nationale sport, een 

grote conditie en atletische 

vaardigheid noodzakelijk is. 

De held van OK Falls werd 

meerdere malen 

wereldkampioen cowboy en 

heeft, ondanks dat hij in 

2002 dood van zijn paard viel, nog steeds meerdere wereldrecords in handen. 

Morgen moeten we de woestijn in van Vera. We zijn benieuwd.  

OK Falls, 15 september 
De dag begint met een stevig ontbijt, dat Vera om 9 uur voor ons neerzet. Nadat we klaar 

zijn met het verwerken van stapels voedsel komt ze terug met stapels brochures en kaarten. 

Geheel tegen onze principes in laten we ons uitleggen wat we die dag moeten doen en, nog 

minder volgens wat we gewend zijn, voeren we het plan bijna tot op de letter uit. 

De reden is simpel. We zijn zonder enige verwachting naar dit gebied gekomen, met als idee 

dat het op de kaart goed past 

tussen Revelstoke en Vancouver. 

Nu blijken we in een mediterraan 

gebied te zitten, inclusief 

wijngaarden en dicht bij de 

woestijn (en bij Oroville, over de 

grens met de VS). Om het goed te 

verkennen bestaat het 

programma uit verschillende 

delen van de Okanagan Valley van 

OK Falls tot bijna op de grens van 

de VS. 

http://www.prorodeohalloffame.com/inductees/by-category/saddle-bronc-riding/kenny-mclean/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polsstokverspringen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwientje_tikken
https://en.wikipedia.org/wiki/Okanagan
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Het programma bestaat uit: 

• Noble Ridge: Een van de >150 wijngaarden in de valley. We moeten er vooral heen 

voor de uitkijk over Vaseux Lake en McIntyre Bluff, een vulkanische berg. Je kan het 

terrein gratis op en daar rondkijken, er staan zelfs tafels voor een zelf meegebrachte 

lunch. Maar nu we er toch zijn stort Nelleke zich op wine tasting & aanschaf van een 

fles witte wijn. Als je de flessen bekijkt moeten de wijnen van Noble Ridge ook heel 

sportief zijn, want er hangen allerlei medailles omheen. 

• Vaseux Lake ligt op steenworp afstand (we keken er immers op uit). Dus na een korte 

afdaling staan we op de boardwalk langs de wetlands langs het meer. Door de 

overmaat aan hout timmeren natuurbeschermers overal boardwalks, die wandelen 

in lastige natuurgebieden heel aangenaam maken, en een natuurlijke rem zijn op 

Den indiaan. 

Van Vera en de VVV-dodo hebben we wat info over de indianen van het gebied. Hier een 

samenvatting, met verwijzing naar de disclaimer. Zo dicht op de grens met de VS is de 

indiaan een bedreigde soort. Canadezen gaan er beschaafd mee om, maar toch. De 

indianen uit deze vallei bestaan uit een aantal stammen/families. Op enig moment heeft 

de elektriciteitsmaatschappij bedacht dat het afdammen van de watervallen van OK 

energetisch een goed idee was. Om de indianen tevreden te stellen kregen die 

compensatie, omdat ze niet meer met de kajak konden raften. Een deel ervan was het 

alleenrecht om in de rivier te vissen. Nu is dat een wassen neus, want de zalm was 

meteen weg toen de dam er stond. Maar goed ze hadden het recht, dus ze deden 

indianendingen en visten, ook al was het zinloos. Kortom, een arm en doods bestaan. Het 

vissen lijkt nu iets beter te gaan, want er is een fishladder geïnstalleerd. Maar de winst is 

beperkt, en First Nation staan zeker niet massaal met fishing rod & magic lure aan de 

kant. Begin vorige eeuw was er een Chief (voor de eenvoudige striplezer: ’t Opperhoofd) 

die bedacht dat leren een verstandige zet was, dus stelde hij vast dat het vissen en het 

doen van indianendingen konden blijven, maar dat ze tussen de bedrijven door wel naar 

school gingen. 

Nu is het voor buitenstaanders vaag hoe je chief wordt, maar de huidige had 

waarschijnlijk de schurft aan vissen en/of door dat er toch niets zat, dus hij leerde door. 

Vervolgens combineerde hij een scherpe geest met een groot zakelijk inzicht. Een deel 

van de woestijn werd omgetoverd in wijngaarden. Om niet alles van de natuur te 

vernielen werd een stevig stuk woestijn uitgeroepen tot Nature Park. Iedere toerist wil 

indianen zien en wijn drinken, dus is aan het gebied een museum gekoppeld en een 

resort met op iedere etage een BBQ. Zo kan je vanaf daar zien hoe de indianen leven. Nu 

zijn de meeste medewerkers “non-indian”, want naast de andere wijngaarden is er hier 

niets, en dankzij het dam-verdrag mogen de non-indians niet eens in de rivier vissen. De 

voornaamste overblijvende werkgever is de Chief. Om het niet teleurstellend te maken 

voor de goed betalende toerist staat er een groot aantal beelden van Smoker Marchand 

op het terrein. Zo waan je je toch tussen de First Nation. De Chief is inmiddels de rijkste 

indiaan van Canada en geeft wereldwijd lezingen over tribe development. Ze doen het 

goed!!! 
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“van het pad dwalen”. In de wetlands hier is dat zeker een punt, want er staat poison 

ivy (de Noord-Amerikaanse brandnetel), en je loopt langs de moerassige oever van 

het meer waar een bald eagle en veel watervogels zitten.  

• Hierna is het even rijden tot voorbij Oliver naar de Osoyoos wetlands. Hier is sprake 

van een ecologische miskleun. In de jaren 50 is het gebied gekanaliseerd, waardoor 

de buurt verdroogt. Men probeert nu weer wat herstel te realiseren. Voor wandelen 

in het gebied moet je even zoeken bij de afslagen van de Hwy, maar aan het eind van 

22th road is een kleine parkeerplaats. In het kanaal zien we forel en forelzalm. Er is 

een goede wandelbrug over het water en een gammele autobrug. Net als we 

uitstappen dendert er met veel geweld een RAM (4 wheel drive pickup) over de brug. 

De bestuurder heeft een enorme 

snor en een baseballpet. We kijken 

elkaar aan en roepen “Earl Hickey”. 

Dit soort mensen bestaat dus echt. 

Verder blijf ik aan een prickly pear 

hangen. Dat is de plaatselijke cactus, 

waarvan de stekels kromtrekken als 

ze in je huid prikken. De woestijn is 

me even veel dichterbij dan me lief 

is. We eten wat van de goodies die 

we van Vera hebben gehad en gaan verder naar de volgende stop. 

• Desert Centre is een van de twee plaatsen waar je de woestijn in kan. Wat er voor 

pleit is, dat dit een club is die zich op een uitstekende manier inzet voor de woestijn, 

waar je via een boardwalk een wandeling van 45 minuten kan maken, nadat je hebt 

rondgekeken in het museumpje. 

Voor de entree van $12 hoef je het 

niet te laten. Bij woestijn moet je 

trouwens niet denken aan een 

zandbak, maar aan een gebied met 

woestijnplanten en dieren (die 

laatste zie je niet). Na het bezoek 

rijden we onmiddellijk door naar 

Osoyoos, want we hebben fors dorst 

en behoefte aan koffie. De Tim 

Horton is snel gevonden, 

aansluitend doen we twee “toeristen-dingen” in de plaats. 

• De volgende stop is NK’Mip. Niet een vaag Nederlands kampioenschap, maar First 

Nation territory, wat blijkt als je de naam goed uitspreekt: Inkameep, waar Inka 

duidelijk in zit. Zoals in het tekstblok “Den Indiaan” is aangegeven, het is een stuk 

woestijn, een museum, en een resort. Het stuk woestijn is indrukwekkender dan we 

eerder hebben gezien. Het museum is klein, maar dankzij de kunst van Smoker 

Marchand (die ook elders in het resort veelvuldig aanwezig is) zeker de moeite. 

Verder heb je vanaf het resort een prachtig uitzicht op woestijn, wetlands en 

http://www.nkmipcellars.com/About-Us
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Osoyoos Lake. Over de wijn hebben we geen mening, die mochten we niet proberen 

van Vera      . 

  



Canada West Coast 2017 Pagina 79 van 92 

• De laatste korte stop is Spotted Lake23, west langs Hwy 3. Je kan er niet bij, het is 

afgesloten en op het land van de NK’Mip. Je kan er maar een auto of 3 kwijt om langs 

het hek te kijken (of 1 RAM). Neemt niet weg dat het een absolute aanrader is. De 

betoverende cirkels in het water zijn met geen pen te beschrijven. 

 

• Via Tinhorn Creek (wijngaard) en McIntyre Bluff, waar men in de rotsen een indiaan 

meent te herkennen sluiten we de dag af in de bistro van winery the Wild Goose voor 

een prima maal, waar we goed worden geholpen, ondanks dat we de enige klanten 

zijn. Op de terugweg naar de B&B stoppen we alleen nog voor wat herten (mule 

deer) en kwartels. Bij terugkeer wacht Vera ons op, we kunnen naar eer en geweten 

verklaren dat we het programma tot de letter hebben uitgevoerd (met toevoeging 

van Tim H). 

Okanagan Falls - Vancouver, 16 september. 

We nemen uitgebreid afscheid van Vera, die ons en passant vertelt dat we naar de “Fly-over 

Canada” experience moeten. Ook komt ze met hele verhalen over hoe ze ongedierte afschiet 

met haar luchtbuks, en ze apporteert een bidsprinkhaan. 

We doen nog een poging de 

bergschapen te vinden, maar 

daarna is het gas geven tot 

we 400 kilometer verder in 

Vancouver bij Hertz de auto 

inleveren. 

Het eerste stuk tot de 

snelweg is prachtig, met een 

wisselend landschap, waarbij 

het echt bergrijden is (mijn 

vader zou zeggen dat dit een 

gebied is waar je een krom 

stuur voor nodig hebt). We 

 
23 Het meer wordt omschreven als: saline endorheic alkali, een volledig afgesloten meer (endorheic), en 
daardoor erg zout, en ik dit geval ook nog alkalisch.  

https://www.ramtruck.ca/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Saline_water
https://en.wikipedia.org/wiki/Endorheic_basin
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houden maar één stop en het lijkt of de natuur afscheid van ons komt nemen.  

De least chipmunks en de stellar jay’s rennen en vliegen om ons heen. Daarna is het > 180 

kilometer drukke snelweg naar Vancouver Airport. Na 4200 kilometer zit het er op, we halen 

alles uit de Hyundai en nemen een taxi naar het Moda hotel in de stad. 

Het is snel gegaan. Moda zit in een buurt waar heel veel Chinezen werken, en we krijgen de 

tip om te kijken bij het Mexican Festival. Dat doet iedereen, maar omdat het voornamelijk 

voedselkramen zijn hebben we het snel gezien. Er is ook nog de Fly-over Canada. Dus lopen 

we naar Canada Place, waar de eerste indrukken van West Canada inmiddels zijn omgezet in 

“jeugd” sentiment. Het gebouw met de zeilen, de watervliegtuigjes en de bergen die de baai 

omgeven komen nu niet langer wereldvreemd over (kijken met jetlag vertekent). 

We kopen de kaartjes, waarbij ik in de rij wordt 

geconfronteerd met Aziaten die met een 

selfiestick bezig zijn. Het culturele verschil, 

waarbij ik me niet voor kan stellen dat je op 

iedere foto die je maakt wilt, en zij niet dat je 

niet op iedere wil accepteer ik. Dat een 

selfiestick het eenvoudiger maakt om jezelf 

permanent in beeld te houden snap ik ook.  

Maar er is een grens aan mijn personal space. 

Voor deze lui moet ik constant mijn neus 

intrekken voor de langs zwiepende stick. En 

dus neem ik de regie bij de derde keer over en 

stuur hem de andere kant uit. Gelukkig valt dat 

binnen hun gevoel voor humor. Dus ik hoef hem niet te slopen. Vanaf nu: selfiesticks, houdt 

afstand!!! 

De experience is aardig, maar in onze ogen te duur voor het gebodene. Bovendien is het 

personeel onverschillig en lomp. Het zijn prachtige beelden, en het is leuk dat je in een privé 

stoel heen en weer bungelt, maar na één keer water in je gezicht weet je het wel en is het 

alleen maar vervelend steeds de bril te moeten drogen. 

Tot slot gaan we terug naar Cactus, het restaurant van de eerste avond, en eten goed. 

Vancouver, 17 september 
Het is herfst. Natuurlijk, de bladeren waren al aan het verkleuren, maar nu is het echt herfst. 

Het is koud en bewolkt. 

De Canadagids, internet en de stadskaart leveren een lijstje dingen die je moet doen als je in 

de stad bent. Samenvattend: doe de dingen die we de eerste dagen gedaan hebben of ga de 

stad uit. 

Een mogelijke uitzondering is MOA, het museum of Antroplogy. Het kost een uurtje met bus 

en lopend om er te komen, maar het heeft goede recensies. 
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Alleen dus bustocht is al de moeite. De winkelstraten gaan langzaam over in woonwijken 

voor je op de campus van de universiteit van BC komt. 
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We hebben al heel wat museumjaarkaarten versleten, dus we kunnen inschatten hoe goed 

een museum is. MOA is een topmuseum, en een van de allerbeste die we op het gebied van 

volkenkunde hebben bezocht. Er is aandacht voor de hele wereld (inclusief ons Delfts 

blauw), maar de nadruk ligt op de First Nations van Canada. 

Het wordt al snel duidelijk dat het 

Brexit volk dezelfde beesten zijn 

geweest als in al hun koloniën. 

Vanwege hun cultuur worden First 

Nations “unsuitable to be Brittish 

subjects” genoemd en snoeihard onderdrukt. Met de verwijdering van Canada uit het 

empire is de houding duidelijk ten goede veranderd. 

Het is opmerkelijk hoeveel traditie er afkomstig is van Alert Bay, en dat de oude tradities 

sterk herleven. Je wordt er heel vrolijk van dat je je vakantie in een museum terugziet. 

Het museum is niet onomstreden. Een dorp is door een combinatie van besmettelijke 

ziekten en een overmaat aan Engelsen uitgeroeid. De resten zijn verplaatst naar het 

museum, maar “the tribe” is daar niet gelukkig mee, al promoot het museum First Nation 

geweldig. 

Verder is het een universiteitsmuseum, dus er is onderzoek aan gekoppeld. Dit kan je zien 

doordat onder de vitrines grote ladekasten staan waar veel extra materiaal in ligt. Wie alles 

wil zien komt aan een dag te kort (waarschijnlijk ook aan een week). Met lunch er bij kost 

het ons het grootste deel van de dag. 

Dat laatste is niet erg, het regent inmiddels dat het giet, dus wandelen is geen pretje. We 

doen een laatste keer Tim Horton, en dus een laatste keer uitleggen wat echte koffie is, en 

dan is het mooi geweest. 

We gaan naar het hotel. 

Daarbij passeren we Best 

Western, die zich 

adverteren als Chateau Best 

Western. Tip voor de 

reiziger: als een Canadees 

hotel kapsones krijgt 

noemen ze zich “Chateau”, 

waarbij ze geen idee 

hebben wat ze willen 

zeggen. 

Als echte afscheid gaan we 

‘s avonds met de pont naar Granville Island voor een rondje door de public markets en een 

diner bij de Sandbar. Dan zit de vakantie e rop. 
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Vancouver – Amsterdam – Tiel 18 & 19 september 
De koffers zijn snel gepakt en de taxi voor 12:00 uur besteld. We hebben een halfslachtige 

poging gedaan langzaam te zijn, maar we houden toch een paar uur over. Het is dus tijd voor 

een laatste ommetje. Chinatown is ons afgeraden, want daar loopt te veel tuig rond. Maar 

het staat toch nog op het lijstje “bezienswaardig” en is op loopafstand. 

De opmerking dat het daar “minder” is 

blijkt te kloppen. De gebouwen zien er 

verwaarloosder uit naarmate de 

wandeling vordert. Toch ziet het centrum 

van de wijk er leuk uit, met een Chinese 

toegangspoort (naast een totempaal) en 

een echte Chinese tuin met water, mooie 

stenen en echte Chinese gebouwen. Door 

de omliggende restaurants ruikt het zelfs 

Chinees. Ernaast ligt een cultureel 

centrum dat ook in de juiste stijl is opgetrokken. Op Bali hebben we geleerd dat Chinezen 

altijd tralies voor deuren en ramen aanbrengen, en ook dat klopt hier.  

Als we verder lopen in de richting van de haven van Vancouver verloedert het snel. Er wordt 

openlijk gedeald, harddrugs gebruikt en gegraven in gejatte koffers. Verder zien we een 

vechtpartij om het gebruik van een vierkante meter stoep. Het is genoeg, we lopen langs de 

haven, de plek waar Vancouver is gesticht (en waar nu het beeld van Gassy Jack staat) en “de 

klok” terug richting hotel. De klok moet wel even extra worden benoemd: het is een 

stoomklok van eind 19e eeuw, die ieder kwartier stoom afblaast. Je zou hem over het hoofd 

zien, als er niet een kring van toeristen om heen staat. 

Op de terugweg naar het hotel vraagt een 

vrouw in een rolstoel of ik haar naar de 

overkant van de straat kan helpen. Ze wil 

me uitleggen hoe het moet. Ik vertel haar 

dat we veel ervaring hebben in het rijden 

met mijn moeder. Zo komt die ervaring 

toch weer van pas. 

Na een laatste echte koffie pakken we de 

koffers en worden we naar het vliegveld 

gereden. Daar zakt iemand in elkaar, wat 

al vervelend genoeg is, maar het beperkt 

het aantal controlepunten zodat het eindeloos duurt voordat we de grens zijn gepasseerd. 

In mijn paspoort zit nog net een foto zonder baard, en daar komt als zo vaak commentaar 

op. Ik leg maar uit dat het een lange vakantie was. 
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We bekijken nog wat laatste First Nation 

kunst in de vertrekhal voor we het 

sardineblik met varkensvoer instappen. We 

lollig is dat Nelleke wordt herkend door de 

stewardess Bianca, waar Henny ooit nog 

een babytruitje voor heeft gebreid. 

Het blijft een kleine wereld. 

 

 

Tips voor de reiziger: 
• Canada heeft natuur en daar leven beren. Die zijn sterk en kunnen naar bijten en 

krabben. Men raadt dan ook aan om bearspray te kopen, als je een bearea betreedt. 

Dit is een pepperspray die 10x sterker is dan de reguliere pepperspray. Daar moet je 

natuurlijk mee oefenen, en dat kan met een dummy spray. Kost wat, maar dan ben je 

ook voorbereid. Dit alles moet in Canada achterblijven, want in Nederland valt het 

ernstig onder de wapenwet. Daarnaast kan je ook zingen en met belletjes lopen. 

Alice (remember Alice?) adviseert alleen de belletjes. Niet omdat die beter werken, 

maar omdat ze een leuk souvenir vormen. Maar goed, zij is dan ook gewend een 

geweldloze, maar bittere strijd te voeren met herten en beren om het gebruik van de 

vruchten in de tuin. Laat je dus niet gek maken. Verder hebben we ontdekt dat je 

bearspray op sommige plekken kan huren. Voor weinig. 

• Trek bij B&B altijd je schoenen uit voor je naar binnen gaat. 

• De toiletten worden aangeduid als Washrooms. 

• Bij restaurants zijn tips niet inbegrepen, bij betalen met de creditkaart kan dat 

gewoon via de machine. Daarbij wel een waarschuwing: er moet een groep in Canada 

zijn die zich succesvol inzet voor ongeremde verscheidenheid van creditkaart lezers. 

Ieder keer als je het begrijpt hebben ze een nieuwe combinatie van touchscreen, 

functietoetsen en getallen met extra betekenis.  
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Bijlagen 

Foto-overzicht hotels, B&B’s etc. 
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De zuivere wetenschap.  
Ieder jaar ranken we onze onderkomens, gebaseerd op een vaste lijst van volkomen subjectieve 
criteria. Om maar eens wat te noemen: er is een bonus/malus regeling voor de prijs, en de omgeving, 
de koffie en de wifi krijgen punten. Ook krijgen de verhuurders de kans om ons te verrassen en 
lukraak bonuspunten te scoren met een lekker zwembad of leuk entertainment. Een motivatie voor 
die extra punten wordt uiteraard in het spreadsheet achter de zuivere wetenschap opgenomen. 
Bijkomende kosten voor parkeren, lokale belasting, ontbijt en andere rotsmoezen om je meer te 
laten betalen worden keihard bij de prijs opgeteld. 
Bij uitzondering, als er excursies o.i.d. zijn inbegrepen wordt weer coulance toegepast. Deze reis 
geldt dat vooral voor Rendezvous, waar zowel het duiken als vol pension zijn “afgetrokken” van de 
prijs (- €150/dag). Desondanks blijft de score steken op niveau “matige jeugdherberg met goed 
eten”.  
Voor een meer academische toelichting verwijzen we naar een eerder verslag. Hier tonen we alleen 
het resultaat van jaren zorgvuldige discussie, losgelaten op onze onderkomens in 2017. Zoals ieder 
jaar blijkt ook nu ons gevoel verrassend goed met de scores te kloppen :-) 
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Duiken in Canada (een verhaal voor TOV Gagnan). 
Koudwater is mijn ding. Bretagne, 
Brexitland, ik vind het prachtig. Ook in 
de VS heb ik al een aantal keren aan de 
koude westkant gedoken. Voor details: 
zie de specialisatie Wereldwijde 
Onderwater Biologie. Dit jaar zijn we 
weer die kant uit geweest, ditmaal naar 
Canada. 
Daarbij hebben we direct een duiktrip 
ingeboekt bij Vancouver Island. Na wat 
heen en weer mailen konden we 
terecht bij Rendezvous Diving. Het 
eerste probleem daarbij is dat het huis weliswaar op het eiland staat, maar niet aan een 
weg. Dus je kan een watervliegruig nemen, of Peter Mieris moet je komen halen met de 
boot, wat hij alleen doet als hij een groep heeft. Vier bleek een groep, en dus begint de trip 
met 2:45 uur varen van de haven van Port Alberni naar de steiger van Rendezvous. De 
kwaliteit van het onderkomen is die van een matige jeugdherberg, met Kathy als 
voortreffelijke kok en een prima gezamenlijke woonkamer. 

Maar uiteindelijk zijn er één douche en twee 
toiletten in het gebouw, dus dat houdt niet 
over. 
Alles richt zich op duiken, dus er is wel een 
echte hond- en katvrije, zeer ruime kamer 
voor foto- en filmapparatuur. 
Alle georganiseerde duiken zijn bootduiken in 
de Barkley Sound, een inham van de Pacific 
Ocean. Dit is een fantastische omgeving, met 
eilandjes en bergen. De bald eagles vliegen 
rond en we zien zeehonden, zeeleeuwen en 
een bultrug tijdens de boottochten. En een 
zonsverduistering, maar dat was ook voor 
hen nieuw. 
Uiteindelijk maken we acht duiken in het 
water van 10-12 graden. Ik ga als enige nat, 
en begrijp nog steeds niet waar men zich 
druk over maakt. Na twee duiken ben je wat 
frisjes, maar de hottub staat klaar op de 
duikbasis, dus wat valt er te zeuren. 
Haaien en roggen hebben we niet gezien, 

maar wel de spotted ratfish (Hydrolagus colliei), een tussenvorm tussen beiden, zonder de 

scherpe tanden, maar met de giftige stekel die ook bij roggen voorkomt. 
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Wat wel: De zeeanjelieren zijn 

prachtig, enorm (3-4 x Oosterschelde) 

en veelvuldig, van de anemonen is de 

aardbei anemoon het meest 

opvallend.  

Veel naaktslakken, de decorator crab 

(een “spincrab on speed”) en 

verschillende keverslakken. Ook de 

zeeveer is groter dan op andere 

plaatsen waar ik heb gedoken. 

Het meest opmerkelijke verschil zijn de vissen. Er komen weinig Atlantische soorten voor in 

het gebied, dus je kijkt je ogen uit: de verschillende soorten rockfishes, ling cod en cabazone 

zijn het meest voorkomend. 

De zeewolf komt wel in Noorwegen 

voor, maar ik had hem alleen in 

Californië gezien. Nu kan ik zeggen dat 

ik een van de lelijkste vissen ooit goed 

heb bekeken. Denk aan een botervisje 

met het formaat van een conger en de 

kop van de bijgaande figuur.  

De duikdiepte is met 15-30 meter 

stevig, en de duiken zijn dan ook na een 

minuut of 50 wel voorbij. 

Naast de genoemde duiken heb ik met een van de ervaren duikers nog een nachtduik vanaf 

de kant gemaakt. Ook prachtig, met veel 

meer krabben dan tijdens de gewone 

duiken. 

Wie iets totaal anders wil kan ik 

Vancouver Island aanraden, er zijn 

behoorlijk wat duiklocaties op het eiland. 

Als je op de stad Vancouver vliegt kan je 

ter voorbereiding langs het aquarium van 

de stad, met veel aandacht voor wat er in 

de omgeving rondzwemt en kruipt. 
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Voorbereiding en reclame 
 
Van: Rendezvous Dive Adventures 
[mailto:info@rendezvousdiving.com]  
Verzonden: woensdag 11 januari 2017 21:22 

 
Wel dat hangt af van hoe jullie kou ervaren. De 
meeste mensen hier duiken droog, maar we hebben 
nat pak duikers die er geen probleem mee hebben. Ik 
zou zeggen droog als je kan Peter 
On 11/01/2017 12:34, Rob en Nelleke Kool wrote: 

Op de grens van nat en droog dus… 

Aan: Rob en Nelleke Kool <robennelleke@kooltiel.nl> 
Onderwerp: Re: Bevestiging en verzoek tot aanbetaling 
Afhankelijk hoe warm de zomer zal zijn. Over het algemeen is het oppervlaktewater rond de 14 
graden of meer en onder de thermocline ongeveer 10 graden. Dat is Celsius NIET Fahrenheit LOL 
Peter 
On 11/01/2017 12:12, Rob en Nelleke Kool wrote: Nog een ding: wat is de watertemperatuur in 
augustus. Groet, Rob 
 
Van: Rendezvous Dive Adventures [mailto:info@rendezvousdiving.com]  
Verzonden: woensdag 11 januari 2017 16:19 
Aan: Rob en Nelleke Kool <robennelleke@kooltiel.nl> 

 

Reclame Discovery Marine Safaries 

Robert, 

Are you getting excited? We sure are! 
I was just thinking about your upcoming travel date and 
thought you might appreciate some more information on 
this area, like what to do and where to stay. Made an 
accommodation reservation yet? Check out this resort! 
 
How does a private cabin set back in the quiet woods with 
amazing ocean views sound? Then it's definitely Dolphins 
Resort for you! Gorgeous scenic views, exquisite dining 
and it's only a 10-minute drive from our office! 
 
What about another activity to do? That's easy, just check out these suggestions! 
Campbell River happens to be the Salmon Capital of the world! If you want to go fishing, these two companies 
are the best in town! Gene Burkley of Sea Beyond Adventures and Curtis Smith of Coastal Wilderness 
Adventures will give you the fishing experience you have always dreamed of, get ready to reel in the big ones! 
 
How about a historic walk with some of the best views? The Campbell River Fishing Pier is Canada's first 
saltwater fishing pier, built in 1987, the pier boasts some of the best views in all of Campbell River, as well as 
the largest ice creams! Fishing licenses are available for purchase and fishing equipment is available for rental. 
An awesome way to spend an afternoon! 
Sincerely, 

George Dunstan, Owner, Captain, Manager, Discovery Marine Safaris 250-287-7008 
Check us out on Facebook | Visit us online 
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