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O, wat waren we benieuwd!!
Wat zou ons allemaal te wachten staan tijdens een natuurreis in India.
Niet het eerste waar mensen over het algemeen aan denken bij het woord: 'India'.
En zou het gaan lukken om een tijger te zien waar hij thuishoort, in zijn jungle.

Het zou in ieder geval niet aan de kansen liggen.
Samen met Wil en de agent in India hadden we een mooi plan opgesteld.
7 Safaridrives in Ranthambore, 3 in Pench, 7 in Kanha en 6 in Bandhavgarh, verdeeld 
over ochtend- en middagdrives.

Al deze ritten waren ingedeeld in de core / premium zone. Dit is een belangrijk aspect, 
want in de premium zones van de parken leven de tijgers.

Om de premium / core zones liggen de bufferzones. Dit zijn gebieden waar mensen 
wonen en roofdieren liever buitengehouden worden. Maar deze gebieden kunnen helpen 
om roofdieren een extra bescherming te geven tussen de wildparken en dichtbevolkte 
gebieden, mochten ze buiten hun territorium dwalen om wat voor reden dan ook.

In de premium zones wonen alleen de parkwachters. Zij patrouilleren 24 uur per dag, allert 
op stropers, houden 'hun tijgers' zo goed mogelijk in de gaten. Zijn ze gezond, zijn er 
zwangeren of kleintjes.
Dit doen ze lopend, op de fiets of op hun eigen olifant. Dit is het leven met de roofdieren, 
zonder wapens! Respect..

Onze reis was perfect georganiseerd. Agenten en chauffeurs waren standaard een uur te 
vroeg aanwezig. Niet om ons op te jagen, maar zodat wij met een gerust hart onze laatste 
dingetjes konden doen. De 'hoofdagent' vanuit Delhi belde ons regelmatig in een lodge / 
hotel om te vragen hoe het ging en om afspraken te maken voor de volgende bestemming.

Chauffeurs waren alle zeer bekwaam in het alom beruchte Indiase verkeer.
De auto's heel comfortabel en bij lange ritten uitgerust met flesjes water, zakjes chips en 
koekjes.



Bij vervoer naar luchthavens of treinstation werden we altijd op en top geassisteerd met 
inchecken en veiligheidsprocedures. Helemaal niet noodzakelijk of dat ze het moeten, 
maar ontzettend goed bedoeld en ook wel weer prettig als het druk is en je moeite hebt 
om je tassen in de chaos te onderscheiden in de grote hopen.

Ook werd ervoor gezorgd dat we alles uit de reis konden halen wat ook maar mogelijk 
was. In overleg met hotelmanagers en de agent werd de mogelijkheid geboden om net 
even wat vroeger te vertrekken, vooral als we via een leuke stad verder zouden reizen. 
Geen probleem hoor, we konden best een keer zonder lunch of ontbijt. Een kaakje of 
banaan is prima. O nee, dan werd er uiteraard voor een uitgebreide lunch- of ontbijtbox 
gezorgd. We zouden eens iets tekort komen....

Zo belandden we in Jaipur in het hotel, kregen we net even de tijd om de camera's bij 
elkaar te rapen en een toitetstop te maken. Want, de chauffeur kon ons naar City Palace 
brengen. Hup, hup, in de benen. Lekker de stad verkennen.
En de dag erna weer vroeg paraat, want er is nog tijd genoeg om Amber Palace te 
bezoeken voor de binnenlandse vlucht richting Pench.
Zo werd onze stop-over in Jaipur een heel leuk verblijf.

Niet verwacht dat we nog iets van de stad zouden zien, dus het was een leuk kado'tje!!
Dit overkwam ons ook in Khajuraho. Tevens voor een binnenlandse vlucht. Door vroeg te 
vertrekken kregen we de kans om de tempels nog even te bezoeken. 

In alle parken hebben we prachtige ervaringen gehad. 
Het verblijf in Ranthambore was super. Het zien van de eerste tijgers. Absoluut de leukste 
en humoristische gids, waar we hilarische spraakverwarringen mee hadden met het 'Indi-
Engels'. En waar hij zelf ook de leukste verhalen en anekdotes over had.
Volgens ons hadden we de mooiste plek in het geweldige hotel. Uitzicht op bomen waar 
mooie vogels huisden, en omdat we een groot balkon voor onze deur hadden met luie 
stoelen en tafels konden we hier tussen de safari ritten door ook prima vertoeven. Ver weg 
van het zwembad, heerlijk stil. Voor ons kon het niet beter!

Pench, Kanha en Bandhavgarh waren ook prachtige parken. Het bijzondere is dat ze 
allemaal zo verschillend zijn.



Dat geldt zeker voor de laatste drie, omdat deze relatief dicht bij elkaar liggen.
Toch zijn ze compleet anders wat betreft vegetatie, specialiteit aan dieren, omgeving (vlak 
of heuvelachtig, veel of weinig water). In Pench konden we veel Jackels zien, in Kanha de 
bedreigde Barasingha deer. We hebben zelfs het geluk gehad om een Jungle Cat te zien.

De ritten die ons van Pench naar Kanha en naar Bandhavgarh brachten duurden best 
lang, maar waren verre van saai.
We kwamen door de bossen van de bufferzones waar we nog dieren konden zien, door 
kleine dorpjes die steeds weer anders waren wat betreft kleuren en bouwstructuur. 
Gezellige markten waar de geuren en kleuren erg aantrekkelijk waren.
Als we zelf hadden gereden zouden we door het willen zien van al dat moois nooit op de 
volgende plek van bestemming aangekomen zijn. Om nog maar niet te spreken van het 
compleet ontbreken van wegbewijzering.... We zouden compleet verdwaald zijn. En in de 
grote steden spreken veel mensen wel Engels, maar daarbuiten houdt het toch echt wel 
op! Dus de weg vragen.......

Alle accomodaties waren fantastisch. Net als de parken hadden ze allemaal hun eigen 
specialiteit. Tuli Tiger in Pench was wel een toppertje. Prachtig gelegen in de natuur met 
de meest sfeervolle vrijstaande huizen. Compleet met enorme badkamer, buitendouche, 
openslaande deuren die uitkomen op een prive zitplaats. Zo, hier blijven we!!

De safari ritten in alle parken waren goed geregeld.
De jeeps stonden altijd ruim op tijd klaar bij de lodges om ons naar de parkentrees te 
brengen. Formaliteiten werden door de chauffeurs snel en efficient afgehandeld.

Het was zo intensief om te kijken naar de flora en fauna, te luisteren naar alle geluiden. 
Regelmatig werd de motor van de jeep uitgezet en werden de oren gespitst. Is er ergens 
een alarm-roep te horen van een hert of een langur? Dat kan namelijk betekenen dat er 
een tijger in de buurt is.
Maar natuurlijk is er zoveel meer te genieten dan alleen de tijger. Als men niet alle 
aspecten van de natuur kan waarderen, dan is deze verloren!!

Met vele prachtige hertensoorten, een enorme verscheidenheid aan vogels, de imposante 
Indiase buffel, 17 tijgersightings en 3 lippenberen in onze geheugens geprint verlieten we 
dit imposante gebied en begaven we ons weer naar de drukte.



Ook hier hebben we een leuke tijd gehad.
Een zeer goed verzorgde tour in Agra, waar we de Taj Mahal bij zonsopgang 
bewonderden. Een uitstap maakte naar Fatipur Sikri. Weer terug in Agra het fort en de 
Baby Taj bezochten. Wat we zelf nog graag wilden, maar niet op het programma stond 
was het zien van de zonsondergang aan de achterzijde van de Taj Mahal.
Geen enkel probleem...
En in het mooie avondlicht met de rivier voor ons zagen we de kleuren van dit geweldige 
bouwwerk wederom steeds veranderen.

Een hele lange dag voor de gids, en nog veel langer voor de chauffeur die ons nog terug 
moest brengen naar Delhi.
We waren ze erg dankbaar voor de flexibiliteit en ook hun enthousiasme. Zoals de gids 
zei: sommige mensen vinden het gewoon niet interessant wat ons land te bieden heeft, 
dus ik ben blij dat jullie ervan genieten.

Delhi zelf hebben we nog twee dagen op eigen gelegenheid bezocht. Door straatjes 
gestruind waar verder geen tourist te vinden was. Waar men het prachtig vond dat er 
belangstelling getoond werd voor hun winkel, hun kraam, hun familie. Uiteraard hebben 
we ook enkele highlights bezocht; De Grote Moskee, Fort, India Gate, tempels van 
verschillende religies. 

We hebben zoveel meegemaakt en gezien, toen ze bij het inchecken in het hotel in Delhi 
vroegen waar we zojuist vandaan kwamen moest ik een paar minuten diep nadenken...
O ja, Agra....

Alle mooie plekken flitsten op dat moment even voorbij.


