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HET NIEUWE
KAMPEREN
BV’s en hun
tentgeheimen
Minder meenemen,
meer luxe
De leukste
glampingplekken

Louis
Talpe

laat zich
verbluffen
door
Senegal
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Inhoud
14 Trend

Achter de
schermen

Het nieuwe kamperen,
dat is minder meenemen,
maar meer luxe. De trends
op een rij, tussen bamping en
glamping.

18 Praktisch

Neem altijd duct tape en een lampjesslinger mee en bespaar niet op doeken
en dekentjes: 10 tips die kamperen met
kleine kinderen een beetje gemakkelijker en extra leuk maken.

24 Portret

Een virus heeft het toerisme
in Senegal in de tang. Ebola.
Géén besmettingen in dit WestAfrikaanse land tot dusver, wel
reizigers die afhaken. Maar hoe
groot zou het risico zijn? Veel
kleiner dan dat je hier thuis iets
anders overkomt, dus stuurde
Het Nieuwsblad Magazine
Louis Talpe op verkenning. Met
een gerust hart. Tot we de foto’s
te zien kregen. Zelfs voor een
man die als superheld jarenlang
aan de zijde van Mega Mindy
streed, is uit wandelen gaan met
leeuwen een spannende onderneming. ‘De hete adem van de
redactie die op mijn tekst zat te
wachten, was ook niet niks, maar
toch te verkiezen boven die van
de leeuwen in de baobab achter
mij.’ De neushoorn die vlakbij
zijn tent een slokje water kwam
drinken, had Louis Talpe klaarblijkelijk wél goed in de hand.
Tot zover de beestige kant van
Senegal, want er valt nog zoveel
méér te beleven in dit prachtige
land.

Lees het reisdagboek van
Louis Talpe in Senegal
vanaf p.4
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Ik verkies
toch de
hete adem
van de
redactie
die op
mijn tekst
zit te
wachten
boven die
van de
leeuwen
achter mij
Louis Talpe

Een resort of villa? Doe
hen maar een tent of
camper: deze 6 BV’s
reizen het liefst back to
basics en delen hun tentgeheimen met ons.

31 getest

5 gadgets die niet alleen op de
camping, maar ook thuis van
pas kunnen komen.

34 Mode

Wat te dragen aan
het meer, in de bossen
en op het strand?

38 Daarheen

Happy glamping:
9 topadresjes
in Europa

Tip!

Van 5 tot 9 februari kun je in Brussels Expo
reisinspiratie opdoen op het Vakantiesalon.
www.vakantiesalon.eu
3

Louis Talpe
tussen de
baobabs, leeuwen
en djembés van

Senegal

‘Maar één nadeeltje
aan die djembé. Hij past
niet in mijn valies. Next
time!’ Acteur Louis
Talpe ging voor Het
Nieuwsblad Magazine
naar Senegal en kwam
terug zonder djembé,
maar met een voornemen: teruggaan. Al vindt
de man die als Mega
Toby jarenlang de held
was aan de zijde van
Mega Mindy, zichzelf
in het echte leven geen
grote avonturier, het
West-Afrikaanse avontuur beviel hem uitermate – tot en met een
leeuwenwandeling toe.
Djembé-les met gids
Isma: sfeer à volonté.
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Tekst Louis Talpe
Foto’s Paula Govers
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Slapen in een tentenkamp in de
woestijn: spannende nachten.

Galopperen
op een
verlaten
strand,
heerlijk
Dromedarissen brengen
je door de woestijn.

In galop op een strand aan de wilde Atlantische Oceaan.
Met Paula van reisbureau Jalan bij een
baobab, het symbool van Senegal.

tel: je zit in De
Slimste Mens en
je krijgt de vraag:
wat weet je over
Senegal? In mijn
geval zou dat volgende antwoorden opleveren: West-Afrika, Khalilou Fadiga (exspeler van Club Brugge), de Leeuwen
van Teranga (bijnaam van de nationale
ploeg), ex-Franse kolonie. Verder dan
nog een beetje gemompel over dat de
vlag geel, groen en rood kleurt en dat het
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land aan de Atlantische oceaan ligt, zou
ik waarschijnlijk niet komen. Toen me
echter gevraagd werd om een reportage
te maken over dat Senegal, heb ik niet
lang getwijfeld. Niet dat er zo’n avonturier in mij schuilt, maar de gedachte om
in een paar dagen, in het gezelschap van
de beste gidsen ter plekke, de mooiste
plaatsen van het land te ontdekken: wie
voelt zich daar niet door aangesproken?
Bovendien schijnt de zon er – een beetje
vitamine D is in de koude winterperiode
mooi meegenomen.

Het roze meer
Op zondag wacht Paula Govers van
reisbureau Jalan me op in de vertrekhal van Brussels Airport: zij heeft
onze route van A tot Z uitgestippeld
en is een absolute connaisseur: dat
zal de komende dagen duidelijk worden. Na een vlucht van een kleine zes
uur landen we in de beroemde hoofdstad Dakar, waar Isma en Yaguette ons
opwachten, onze twee (!) gidsen voor
de komende dagen. Het is een blij weerzien tussen Paula en haar mensen. We

delen kilo’s Belgische chocolade uit en
het is vreugde alom.
Een 4x4 brengt ons in een uurtje naar
onze eerste bestemming, ten noorden
van Dakar: een sfeervol kampement aan
het meer Lac Rose bij de Grande-Côte:
de wilde, noordelijke kust van Senegal.
Vlak voor aankomst moet Yaguette de
lucht uit de autobanden laten om door
de duinen te kunnen rijden. Bij het uitstappen horen we muziek en tamtam: de
winnaars van de Africa Eco Race die een
paar uur eerder zijn aangekomen, staan

hier te zingen en te dansen. We ontmoeten ook een groep Tsjechen die dertig
jaar geleden meedeed aan Parijs-Dakar.
Ze rijden nu het parcours opnieuw met
de originele wagens en draaien er een
film over: pure nostalgie.
De nacht valt gauw. Na een aperitief en
een lekkere maaltijd zoek ik de rust van
mijn hut op. Nu ja, rust: wanneer ik een
muskietennet zie hangen boven mijn
bed, krijg ik een beetje stress. Maar: er
wordt mij verzekerd dat er dit seizoen
bijna geen muggen zijn. Het houdt me

niet tegen om mijn eerste flesje muggenmelk op te gebruiken. Just to be sure.
Bij het ontwaken begint het mij te dagen
op wat voor een ongelooflijk mooie en
rustige plek ik ben terechtgekomen. De
roze kleur van het meer moedigt mij aan
om mijn eerste foto’s te nemen en door te
sturen naar vrienden en familie. Op een
paar honderd meter van het kampement
staan mijn volgende reiskompanen me al
op te wachten. Paarden! We zullen ermee
vanuit het kamp tot aan de oceaan rijden:
een stuk van het parcours waarlangs
de originele Parijs-Dakarrace vroeger
kwam. Voor een paardenliefhebber als
ik is het een zeer fijne belevenis om te
galopperen op een verlaten strand aan de
wilde Atlantische Oceaan. Wanneer de
paarden aangeven dat de benen genoeg
gestrekt zijn, rijden we terug naar een
restaurantje aan de rand van het meer
om er een heerlijk visgerecht te eten.
Vers uit de zee, beter kan niet.
Na het eten wil ik graag het roze meer van
dichterbij zien, en nemen we een ‘zoutboot’ om kennis te maken met de lokale
zoutverzamelaars die dag in dag uit zout
uit het meer halen. Vergelijkbaar met de
Dode Zee, heeft dit meer een zoutgehalte
van ongeveer 300 gram per liter. Aan
de oever van het meer hebben we nog
even de tijd om wat van dit lokale zout te
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Een beetje couleur locale snuiven op de plaatselijke markt.

De roze kleur
van het meer
moedigt mij
aan om mijn
eerste foto’s
te nemen

Kleurrijke koloniale huizen wachten
ons op aan de kust van Gorée.

kopen om mee naar huis te nemen. En
dan gaat de weg alweer voort naar onze
volgende locatie: een tentenkamp in de
woestijn van Lompoul. Spannend.
Onderweg stoppen we in Kayar, de grootste niet-industriële vissershaven van
Senegal. Wat een bedrijvigheid is dat
hier. Zoveel kleurrijke boten bij elkaar,
vissers komen terug vanop zee, de vrouwen wachten hun mannen op om de
boten vol met vis te legen, je komt hier
ogen tekort.
Bij valavond komen we aan bij ons
bivouac in de woestijn van Lompoul.
De khaima’s (tenten) waarin we slapen,
zijn voorzien van bijna te veel comfort
om ons helemaal in de afgelegen woestijn te voelen, maar het kampvuur en
het djembé-concert waarmee we de
avond afsluiten, brengen ons exact in de
sfeer waar we voor gekomen zijn: this is
Senegal!

Het Lac
Rose bij de
Grande-Côte: de wilde,
noordelijke
kust van Senegal.

Een zoutboot neemt ons mee op het Lac Rose.
Een zoutverzamelaar aan het (zware) werk.

zullen we aankomen in het dierenreservaat van Fathala. We kunnen eerst nog
wandelen in de woestijn – mét of zonder
dromedaris. Maar: ik wil niet vertrekken
voordat ik mijn eigen djembé-skills eens
getest heb. Onze gids Isma geeft me wat
tips en algauw ben ik helemaal weg van
dit instrument. Helaas wordt het een
beetje moeilijk om er een in mijn valies te
Wandelen met leeuwen
proppen. Next time!
Langs de oostkant van de delta van de De rit naar Fathala is lang en gaat afwisrivieren Sine en Saloum rijden we op dag selend over goed aangelegde betonwedrie naar het zuiden. In de late namiddag gen, dan weer over hobbelige zandwegen.
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Maar het is genieten. Ik blijf rondkijken,
telkens weer onder de indruk als we een
gigantische baobab passeren – de boom
die een van dé symbolen is van Senegal –
of wanneer we in een van de kleine ‘communes’ stoppen om te zien wat het plattelandsleven inhoudt.
Wanneer we in de mooie Fathala-lodge
aankomen, gaan we na een deugddoende douche op sundowner safari. Het
woord safari betekent volgens onze gids
‘een reis maken, een zoektocht doen’.
Misschien wil hij zich indekken, voor

mochten we geen dieren te zien krijgen? In ieder geval, de dieren zijn even
benieuwd om ons te bekijken als wij hen.
Het klinkt misschien cliché, maar het is
onmiskenbaar: het geeft écht een extra
bijzonder gevoel om deze wilde dieren
in hun eigen natuur te zien. Giraffen,
buffels, zebra’s, antilopes, apen, zelfs
een neushoorn. Onze ranger zegt ons
dat dit dier ’s avonds soms komt drinken vlak bij de lodge. Paula en ik kijken
elkaar aan met een gevoel van dat zal
wel, ja. Maar, wat zien we bij het avond-

parkrangers maken we een wandeling met twee leeuwen. ‘They look like
big cats’, begint onze leeuwentemmer.
Yeah right. Groot zijn ze in elk geval. En
ik mag tijdens deze unieke ervaring nóg
iets dichter bij hen komen. Alles om een
goeie foto te maken, en mission meer dan
accomplished.
Morgen vertrekken we alweer naar
België, dus zetten we opnieuw koers naar
Een beetje Alcatraz
het noorden, maar ditmaal gaan we niet
De voorlaatste dag kon niet beter begin- rijden. Onze gidsen brengen ons naar een
nen. In het gezelschap van een van de aanlegsteiger aan het begin van de Sine-

eten? Onze dikke rhino die van heel ver
is komen aangewandeld om te drinken.
Ongelooflijk. Ik zoek na alweer een heerlijke maaltijd mijn lodge op, want morgen moeten we alweer vroeg uit de veren.
Om te gaan wandelen. Klinkt misschien
relax, tot je hoort wie onze kompanen
zullen zijn: we gaan wandelen met leeuwen.
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De meest populaire, zuidelijke kust.

Gezellige bedrijvigheid in Kayar.

Het woord safari betekent
volgens onze gids ‘een zoektocht
doen’. Hij dekt zich toch niet
in, voor mochten we geen
dieren te zien krijgen?
Saloumdelta. Via een shortcut over het
water door de helgroene mangroves en
eilandjes zullen we ’s avonds bij ons hotel
aankomen. De zon schijnt en halverwege
worden we getrakteerd op superverse
gebarbecuede vis en kreeft op een van de
eilandjes in de rivier. Alweer tijd om met
dat ene streepje gsm-bereik dat ik heb,
het thuisfront jaloers te maken.
Na twee uur op de prauw in de zon, zijn
de batterijen helemaal opgeladen voor
een laatste kort ritje door bossen en de
zoutvlaktes. Daarna gaan we de weg
op richting Saly aan de Petite-Côte, de
meest populaire, zuidelijk gelegen kust
van Senegal. Bij het binnenrijden denk ik
even weemoedig terug aan een van onze
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te vroeg gevallen wielerhelden, Frank
Vandenbroucke, wiens leven hier in de
streek eindigde.
Na drie dagen in tenten en hutten slapen, voelt het een beetje vreemd om in
ons hotel verwelkomd te worden met
vochtige handdoekjes en via de wifi
plots weer nieuwsberichten en sportuitslagen binnen te krijgen, maar ik hou
wel van de combinatie. Het avontuur
heeft me deugd gedaan, nu even een
beetje luxe hier in het Lamantin-hotel is
dan ook prima voor de laatste nacht op
Afrikaanse bodem. Zeker als die voorafgaat aan een deugddoende massage in de
mooie spa van het hotel.
Op de laatste dag mogen we even genie-

Buffels onder
de baobab.

Ook de neushoorn
komt graag iets proeven bij de lodge.

Bekijk het filmpje waarin Louis Talpe
tussen de leeuwen wandelt:
www.nieuwsblad.be/senegal
11

Rondreis op maat
Paula Govers van reisbureau Jalan
ontwikkelt samen met Bart bijzondere
handmade reizen naar Azië (Indonesië,
Myanmar, Thailand, Laos en Cambodja) en Afrika (Senegal, Tanzania en
Uganda). Op basis van een intakege-

Even uitrusten op een kleurrijke prauw.

sprek met de reizigers in spe en een
grondige kennis van de bestemmingen

ten van het grote strand, het zwembad en de zon, maar ik ben tegelijk heel
benieuwd om in de namiddag te vertrekken richting Dakar en naar het eiland
Gorée te varen. Het slaveneiland is
beroemd: het doet me een klein beetje
denken aan Alcatraz. De tocht met de
chaloupe (overzetboot) geeft ons een
fantastisch zicht bij het naderen van
het eiland: de zee, de kliffen, de kleurige,
mediterraans getinte koloniale huizen.
Wanneer we aangemeerd zijn, worden we geconfronteerd met de zware
geschiedenis van dit eiland. In het slavenhuis vertelt onze gids over de gruwel
en ellende van de slavenhandel. Verder
op het eiland ontdekken we nog veel
kleine galerijtjes, het paleis van de gouverneur en meerdere musea die ons een
nog betere kijk geven op het verleden van
deze plek.
Time flies when you’re having fun, maar
we moeten een vliegtuig zien te halen.
Isma en Yaguette begeleiden ons nog
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even tijdens een korte citytour door
Dakar, om daarna dankbaar afscheid te
nemen aan de luchthaven. We krijgen
een mooi afscheidscadeau mee: heerlijk
geurende Senegalese spa-producten,
armbandjes, kraaltjes, om Senegal nooit
te vergeten. Maar nog mooier is het besef
waar we mee terugkeren: dat dit land,
naast de vriendelijkheid van de
bevolking en
de warme zon,
echt alles heeft
voor een prachtige, afwisselende reis.

werkt Jalan een individuele rondreis
op maat uit. De aandacht gaat daarbij
niet alleen naar de hoogtepunten van
de landen, maar ook naar unieke belevenissen en interactie met de lokale
bevolking. De verblijven zijn met veel
zorg geselecteerd en je kunt rekenen
op goeie gidsen en chauffeurs. Een
unieke ervaring, met de tijd om de reiziger toe te laten de bestemming volop
te beleven en ontspannen te genieten
van de trip.

Jalan, Ajuinlei 1, 9000 Gent
(enkel op afspraak),
09-394.44.40,
info@jalan.be, www.jalan.be
Gids Yaguette
(boven) en Paula
en Louis (onder).

Wij vlogen met Brussels Airlines
rechtstreeks van Brussel naar
Dakar. www.brusselsairlines.com
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