Dinsdag 5 september
10.30
Vertrokken! Op naar verre bestemmingen en exotische oorden! Ik heb er
fantastisch veel zin in, nu nog wat beter weer dan deze Belgische rommel
en tadaa, een prachtreis om u tegen te zeggen!
Ergens in de namiddag:
Net vertrokken uit Frankfurt. Amai, die Duitsers hebben stations, daar valt
Antwerpen bij in het niets, gewoon mega!
19:30
Aangekomen in Rosenheim, met deze halte als eindbestemming in het
achterhoofd. Een blik op het reisbord doet me van mening veranderen, er
is een trein naar Rome over een halfuurtje.. Nu ja, wie ben ik om dat af te
slaan, mijn opwinding groeit en ik ben onrustig, een hele dag stilzitten
kruipt in je lijf! Maar wat geijsbeer op het platform maakt veel goed.
21:00
Jupjup, morgen om 9 uur ben ik in Rome, stad van prachtige
monumenten en een rijke geschiedenis. Ik ben er nog nooit geweest, en
hoewel de voorkeur uitgaat naar de Grieken ben ik best benieuwd naar
het Colloseum. Slapen, ik ben ondanks een hele dag nietsdoen best moe.
Misschien heeft het feit dat ik 24 uur geleden naar de eindshow in
Disneyland Parijs zat te kijken er iets mee te maken..

Woensdag 6 september
9:30
Behoorlijk geslapen, maar de bedden waren een stuk te kort om echt
comfortabel te zijn.. Schrap Frankfurt, Rome doet het nog beter voorlopig,
dit is ook een groot station zeg, en zo filmstijl, met zo blokken waardoor
de treinen moeten terugkeren i.p.v. doorrijden, wij hebben dat ook in
Oostende dacht ik, maar dan een 5e van dit monster. Kaart gekocht en
bagage gestockeerd: Roma, ego veni, vidi, regardi ;) Naar het Colloseum

dus..
14:30
Ik ben al terug, hoewel mijn trein pas om 5
uur is. Het werd mij wat warm in deze
grootstad, zeker na een wandeling van het
station naar het Colloseum, en dan rond de
Palatijn en het forum Romanum. Mooi, oud
majestueus en vermoeiend.. Djeezes, als ik
op de terugweg Rome nog eens aandoe, dan
zoek ik uit hoe hun metro werkt, want het
Vaticaan is nog 3 keer zover als het forum
van het station gezien, en dat is me te ver.
20:55
Aangekomen in Foggia, ongeveer Aalst
schat ik, te groot dus om een tentplek te
gaan zoeken.. Even naar het vertrekbord piepen toont me
dat er bijna om het uur stoptreinen naar Bari zijn, en
daar moet ik wezen voor de ferry naar Griekenland. Dus
even kijken naar de tussenstops en daar staat als derde
naam iets met Campanga, dat lijkt op het Franse woord
voor platteland, dus daar gaat de volgende rit naartoe.
22:20
Heerlijk, op drie minuten van het station een prachtige
olijfplantage gevonden, dat betekend zachte grond, mindere kans om
gespot te worden en schaduw s' ochtends. Ideaal dus. Vlug de tent
opengooien en in mijn nest, want ik ben weer erg moe. Raar, want ik heb
een halve dag gestapt, maar niet om te zeggen gekoerst of gehaast. En
ook een halve dag gezeten.. Tja.

Donderdag 7 september
10:10
Betrapt door de eigenaar, maar die was vriendelijk en gaf me een beker

koffie uit zijn thermos! Ik lust dat eigenlijk niet, maar het leek me
onbeleefd om te weigeren, dus de beker raakte proper leeg bij een
gesprek in het Frans-Italiaans-Engels. Nadien terug naar het station, maar
de trein die ik wou nemen werd afgeschaft. Met de volgende geraak ik om
11:50 in Bari.
16:30
Een bus naar de haven genomen, niet wandelen, daar had ik geen zin in
met de volle rugzak. Eenmaal aangekomen mijn reservatie gemaakt voor
de boot die avond, en dan eten gaan zoeken, met volle bepakking. Ik
zocht een superette of zo, geen toeristische zaak, kwestie van
budgetbeheer. Dus i.p.v. de bus naar het centrum te nemen maar op
goed geluk een straatje ingelopen. Hier woonden de Italianen zelf, dus
hier moest toch een buurtwinkeltje te vinden zijn? Jupjup, ik win na
amper 5 minuten, een winkeltje in een steegje, nu ja, het waren allemaal
steegjes, met brood, vlees, kaas, en die dingen. Niet het goedkoopste
natuurlijk, maar te vergelijken met een Louis Delhaize, ook absoluut niet
duur, in tegenstelling tot die boot straks vrees ik.
19:40
Ik zit op de boot. Duur maar mooi, ondanks het ticket moest ik 22 euro
neerleggen voor de overtocht. Nu ik aan boord ben komt daar nog iets
bovenop, ik heb geen recht op een slaapplaats.. Daar lach ik niet mee. De
nachttrein naar Rome was 25 euro, maar je krijgt wel een bed en een
koffie en ontbijtkoek. Hier is zelfs een ligstoel een supplement van 15
euro.. Balen.
24:00
Tijd om te slapen, na een paar uur van gezellig babbelen met 2
Amerikaanse meiden, Bonnie en Ivana, 18 en 22 jaar oud. Ze komen uit
Jersey, dus de cultuurverschillen zijn enorm! We liggen op een muurzetel,
dus qua comfort niet slecht.

Vrijdag 7 september
12:00

Bah, rotboot, eerst krijg je geen slaapplaats, dus maak je het jezelf zo
goed mogelijk, dan komen we om 6 uur aan in een haven, daar gaat een
deel van de passagiers er af en dan moeten wij naar de ligstoelen, maar
omdat ik goed lag was die ligstoel eigenlijk een degradatie in comfort..
Pff, nu ja, we zijn in Patras, en Ivana heeft me uitgenodigt mee te gaan
naar Athene met hun. Ze zijn zeer aangenaam gezelschap, en blijven er 3
nachten, dus ik heb ingestemd, ik doe de peloponessos ooit nog wel is.
18:30
In Athene! We hebben een taxi, dan een
bus, dan een trein en dan de metro
moeten nemen, maar we zijn er! We zijn
ook Michael tegengekomen, een kerel
van 26 uit San Diego. Nu zijn we al met
4, dit kan leuk worden!

Zaterdag 8 september
2:30
Slapen, in een bed, ik ben met Ivana en Bonnie meegegaan naar hun
hostel, uit budgetoverwegingen, en dan zijn we met Michael de stad
ingetrokken, op zoek naar sfeer en eten, pfioew, na
dagen van sandwiches is een Gyros-bord niet slecht, en
met 9 euro kan ik zeker vrede sluiten, nadien iets gaan
drinken en twee aardige dames tegengekomen, waarvan
er een Dionnisea heette, de god van wijn en feest, maar
dan met -ea i.p.v. -os, leuk. Nu heerlijk slapen, de
meisjes zijn al knock-out.
9:45
We nemen een wandeltour door Athene, gratis aangeboden door ons
Hostel, het Zeus Hostel. De tour klinkt veelbelovend, maar gratis, ik geef
mijn mening nadien wel...
16:50
Oké, die tour was naar alle waarschijnlijkheid bij de beste in Athene, we

hebben alles gezien, met prachtige uitleg. Eerder kort, maar het ticket
voor de Agora en de Akropolis, gratis overigens als je min 19 of student in
Europa bent, en 6 Euro voor studenten uit de rest van de wereld, is vier
dagen geldig, dus je kan altijd terug voor een grondiger bezoek. We zijn
naar een ander hostel gegaan, Studio Athens, omdat het ons werd
aangeraden door verschillende mensen, vanwege de buurt waar het
eerste hostel was. Zeker als 2 meisjes er s’ nachts toekomen, ook al was
ik erbij!

Zondag 9 september
3:00
Weer een heerlijke maaltijd, en nadien
een gezellig drankje. We zijn nog naar
het Akropolismuseum geweest. 1 woord:
adembenemend! Echt waar, Athene heeft
mijn stem bij beste stad ter wereld, en ik
ben al in een hoop hoofdsteden geweest.
Amai, onbeschrijflijk veel coole dingen.
Er is 1 ding dat ik nog wil zien, in de
Agora is er een echt Spartaans schild te
zien, het enige complete in de wereld!
Maar nog geen tijd gehad, misschien morgen. Slapen, laaaang slapen!
11:30
2 uur geleden wakker geworden. Bonnie's iPhone is gestolen. We
proberen hem nu te traceren, maar ik vrees ervoor..
16:30
Geen iPhone.. Maar we hebben de politie ingelicht en alles. Om de
wachttijd te goed doden zijn we maar de hoogste top in Athene
opgewandeld, waarvan ik de naam niet weet, het ligt net buiten mijn
kaart. Ik zal het eens opzoeken. Het is er prachtig, je ziet de zee, en er
was een bruiloft aan de gang, een aanrader voor de stappende
medemens.

Maandag 10 september
2:00
Weer uit eten gegaan, mijn budget slinkt hier drastisch, maar het is
allemaal zo lekker! Micheal is doorgereisd naar de Griekse eilanden, dus
hebben we afgesproken met iemand van de politie, stifos, ik weet niet hoe
oud hij is, 24 of zo, en hij nam ons mee naar de beste plekjes, heerlijke
mousakka trouwens, en mooie uitzichten, hij was pro-amerikaans, en
sprak engels, en hij kende elke Amerikaanse serie van de laatste 25 jaar,
echt een leuke kerel. Morgen vertrekken Bonnie en Ivana in alle vroegte
naar Santorini, en ik naar Thessaloniki. Jammer, ik ga ze missen.
10:30
Ontbeten, gewassen en uitgecheckt. Mijn trein is pas om 14 uur, dus dat
Spartaanse schild is het doel!
13:30
Op de trein naar Thessaloniki, de treinen in Griekenland zijn niet zo
super.. Nuja, dat schild was echt cool, en er was een Hollander aan het
gidsen in het museum in de Agora, dus ik heb een mooie uitleg gekregen
bij alles.
21:30
Oké, Griekse treinen zijn hatelijk! Er rijden er zelfs geen naar het
buitenland in de week!!! Waar is dat goed voor. Nu sta ik hier, dit
betekend een hostel zoeken.
23:00
Hostel gevonden, 12 euro, klinkt goed, morgen een bus om half 6 naar
Skopje.

Dinsdag 11 september
14:00

Volgeladen door Thessaloniki gestapt, twee keer fout gewezen, pfioew,
wat een wandeling, mooie stad, mooie zee, maar genieten gaat beter
zonder rugzak op je rug...
19:20
De tijd gaat een uur terug, Belgische tijd dus, en ik kom aan rond 8 uur
30, ik vrees voor een nachttrein naar Belgrado..
22:00
Geen trein, morgen om 8 s' ochtends, maar een leuk hostel gevonden
voor 8 inclusief ontbijt, het word met de dag goedkoper hier!

Woensdag 12 september
11:40
Ik zit op de trein naar Belgrado, mijn kaart zegt 8 uur 45 reistijd, maar ik
vrees ervoor, nu ja, 10 uur is ook goed, om 6 heb ik een mooie kans op
een nachtrein naar Praag.
13:20
Amai, lekker random: plots schokt de trein en klinken de remmen heel
ongezond, de trein vertraagt met een ruk (hoewel die hier al tergend
traag rijden) en er lopen drie mensen snel weg, gewoon door een veld,
met koffers en al... Haha, de begeleider leert me wat woorden bij
waarmee ik in gelijk welke Servische pub onmiddelijk ruzie krijg. Hij is
razend, maar de medepassagiers zijn niet onder de indruk: "It chappens
all za time", fijn, u persoonlijke halte.
14:30
Even terugkomen op daarnet, ze misbruiken niet alleen de noodrem, ze
roken ook gewoon op de trein, en niet altijd bij een raam. Moet kunnen.
Gewoon genieten van hoe het anders kan. Dat is deel van de ervaring
zeker.
21:20

Ja, de nachtrein is een feit, alleen niet naar Praag, maar Budapest, en dan
direct door naar Wenen, niets tegen de Oostblok, maar hun treinen
trekken op niets, traag, ongeregeld en algemeen echt slecht.. Goedkoop,
dat geef ik ze mee, in Duitsland was mijn nachttrein 25€, hier 10, maar
dat heb ik afgeslagen, ik neem een zitplaats, zeker omdat we een grens
oversteken, dat is hier een bedoening! Pasport control, pasport control,
pasport control.. Ik heb niet eens een paspoort, gewoon een ID-kaart, en
blijkbaar als enige, iedereen heeft zo'n cool boekje. Nuja, slapen zal er
vannacht maar half bij zijn, dus dan kan dat evengoed gratis...

Donderdag 13 september
2:20
Ja, ik ben Hongarije binnen, de tweede controle zit erop, nu nog wat slaap
meepikken, over 4 uur zijn we er, en echt geslapen heb ik nog niet, toch
niet langer dan een uur aan een stuk... Stomme paspoortcontrole, zie,ik
er uit als een illegaal?
8:00
Op de trein naar Wenen. Je kunt u niet
voorstellen wat een enorm verschil! Van een
Servische naar een Duitse trein, die zetels zijn
zo zacht en groot! Misschien krijg ik nog wat
slaap!
14:00
Wenen is best oké, maar je moet ervoor zijn.
Niet echt het bruisende en snelle leven van
Londen en toestanden, hetgeen toch mijn
voorkeur geniet, hier aan het station is het
nog best leuk, op u gat tegen u rugzak leunen,
genietend van een doos chinees, iets wat ze in
België dringend mogen invoeren, zo vierkant
emmertjes chinees, en dan naar de mensen
kijken. Eigenlijk vat dit mijn reis best samen,
mensen bekijken en ontmoeten. Want ik heb 3

dagen Athene gedaan, maar voor de rest vooral gereisd, gekeken, ontdekt
en geleerd, en dat door mensen te bekijken, een praatje te slaan in een
mengelmoes van talen en dat soort dingen. Ja, ik vond het niet slecht. Ik
merk wel op dat ik weinig foto’s neem, de meisjes deden niet anders,
maar ik kijk liever gewoon.
21:40
Over een uurtje de nachttrein naar Amsterdam, daar een nachtje feesten
en dat is het eindpunt van de reis, zaterdag naar Brussel, naar huis. Ik
kan niet oprecht zeggen dat ik het niet gemist heb, maar ik ga dit erger
missen, die vrijheid, ik was baas over alles. Nu ja, ain't no place like
home. En ik mis mijn broertje voor dood. Die zat eerst een dikke 6 weken
in Portugal, dan was ik bij mijn ma, hij bij de papa, en nu weer 2 weken..
Ik heb zijn eerste schooldag gemist! Mja, zaterdag knuffel ik hem dood!

Vrijdag 14 september
13:50
Pff, je kan je maar inchecken na 2, ook al reserveer je. Ik heb men rugzak
dus gedropt en ben gaan wandelen. Ik heb de Apple Store bezocht, die in
hoofdsteden zijn altijd mooi van glas en ruim, en je kan er internetten en
de nieuwste snufjes in je hand houden. Dan nog wat gewandeld, en
genoten van een warme choco op een terras, en naar de Nederlanders
gekeken. Deze namiddag het Baantjer-café eens zoeken, als dat in
Amsterdam ligt dan toch. Nadien afhaalchinees gegeten, nu ik toch die
kans heb, en voila, nu ben ik aan het wachten om in te checken en te
douchen, warm en lang, omdat ik daar ongelofelijk veel zin in heb.
22:40
Leuke stad, veel jonge mensen, 2 Duitsers tegengekomen, Max en Peter,
en samen naar een koffieshop geweest. Amai, dat dit legaal is, maar ik
heb hier zelfs op straat overal wiet geroken! Nu, niet aan mij besteed, ik
nam een mangothee, lekker! Nu nog een pint gaan drinken en dan slapen.

Zaterdag 15 september
13:40

De laatste trein.. Voor deze reis dan toch, want dit doe ik nog is, maar
waarschijnlijk niet alleen. Ik leerde wel mensen kennen, maar vaak
genoeg zat ik moederziel alleen in een trein voor vele uren, en dat is na
een tijd echt niet leuk. Nu naar Denderleeuw, naar Theo, naar herkenning
en veiligheid. Kortom, naar huis. 12 dagen, 11 nachten van puur
avontuur, maar het is even genoeg geweest. Volgende week weer in een
schoolritme geraken.. Dat ga ik niet missen, het onregelmatige, ik hield
ervan! Schema's, sleur en herhaling zijn drie dingen die ik haat! Maar daar
heb ik 2 weken niets van gemerkt, ik moest met niemand rekening
houden, ik hoefde nergens een goede indruk na te laten, ik kon doen wat
ik wou, wanneer ik dat wou. Prachtig.
Erik-Jan, 19 jaar

