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SPORTIEF MALEISIË
RAFTEN IN DE JUNGLE EN  
FIETSEN DOOR PLANTAGES
Bij Maleisië denk je aan tropische stranden, de beroemde Petronas Towers in Kuala Lumpur en heerlijk 
Aziatisch eten. Het land leent zich ook voor een actieve vakantie. Natuurlijk kun je wandeltochten  
door de jungle maken, maar minder bekend is dat je er ook fantastisch kunt mountainbiken en raften.  
Bij dat laatste is er ook de gelegenheid om te zwemmen in de rivier midden in de jungle. Daar kun je mee 
aankomen op het volgende verjaardagfeestje. Azië & Down Under ging eerst raften op de Kampar-rivier  
in het noordwesten van Maleisië en zakte vervolgens af naar Melaka om daar een avontuurlijke fietstocht 
te maken. 

Tekst - Kamiel Deinum

Beeld - Kamiel Deinum en Riverbug

Raften op de Kampar-rivier

Kampar-rivier en Melaka Maleisië



 

Kampar-rivier en Melaka Maleisië
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Klaar voor het raftingavontuur op de Kampar-rivier

 
 > Al snel na het vertrek 

komen we in diverse 
stroomversnellingen 

terecht en moeten we alle 
net geleerde technieken 
in de praktijk brengen <

De moeilijkheidsgraad varieert tijdens het raften

bewegingen maken om de vastgelopen boot weer los te 
krijgen. Bij boem boem gaan we een stroomversnelling 
tegemoet en moeten we van de bankjes op de bodem van 
de boot gaan zitten. In het begin worden de jump jump en 
boem boem commando’s nog wel door elkaar gehaald en 
gaan we op en neer terwijl we eigenlijk op de bodem van 
de rubberboot moeten gaan zitten. Gelukkig went het snel 
en na een paar oefeningen hebben we het onder controle.

Adrenaline
Al snel na het vertrek komen we in diverse stroom-
versnellingen terecht en moeten we alle net geleerde 
technieken in de praktijk brengen. Onze gids vuurt het ene 
na het andere commando op ons af. Riverbug, de organisator 
van tal van outdoor activiteiten in Maleisië, heeft een 
fotograaf aan de kant van de rivier geplaatst. Dat is maar 
goed ook, want aan het nemen van foto’s komen we zelf 
niet toe. We hebben onze telefoons wel in plastic hoesjes 
om de nek hangen, maar tijdens de wildste en dus mooiste 
momenten heb je geen tijd om foto’s te nemen en tijdens de 
rustige stukken zijn de foto’s natuurlijk niet zo spectaculair. 
Na de tocht kun je bij de River Lodge zoveel foto’s kopen als je 
wilt. Je krijgt er bijna keuzestress van.
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Zwempauze in de rivier midden in de jungle tijdens het raften

Is dit dezelfde gids die gisteravond zo schuchter op de 
achtergrond stond toen we incheckten bij het hotel? De 
sportieve kleding die hij vanochtend heeft aangetrokken, 
hebben zijn zelfvertrouwen duidelijk goed gedaan. Wij zijn 

blij met deze metamorfose, want even later laat Jasry zien dat 
hij op het water helemaal in zijn element is en loodst hij ons 
over de ruige Kampar-rivier.
De avond ervoor hadden we ingecheckt bij de Ulu River Logde 
in Gopeng, zo’n twee uur rijden van Kuala Lumpur. De huisjes 
op het complex zijn eenvoudig, maar de ligging compenseert 
veel. De accommodaties liggen verspreid in het groen en 
kijken uit op de woest stromende rivier, die hiermee alvast een 
signaal afgeeft dat we flink aan het werk moeten om haar te 
bedwingen.

Commando’s
Na een stevig ontbijt stappen we samen met een Canadese 
familie achter in de laadbak van een pick-up. De tocht door 
de jungle is al een beleving op zich. We rijden door dorpjes 
en worden vrolijk begroet door de kinderen die met de 
auto mee rennen. Na ongeveer een half uur komen we aan 
bij het vertrekpunt voor het raften. De bootjes zijn geschikt 
voor vier personen en dus lekker klein en wendbaar. Onze 
‘getransformeerde’ gids Jasry neemt gelijk het voortouw 
als we uit de pick-up stappen. Hij klimt in één van de 
bootjes en geeft instructies hoe we moeten handelen. 
Forward en backward zijn nog vrij eenvoudige bevelen als 
het om roeien gaat. Als echter het commando jump jump 
wordt gegeven, moeten we al zittend op en neergaande 



 

landgenoten bij. Uiteindelijk sluit er nog een Fransman 
aan. We schuiven ons flesje water in een wel heel speciale 
bidonhouder, die gemaakt is van boomschors. Een zeer 
vindingrijke oplossing en tevens het bewijs dat de mensen 
hier dicht bij de natuur staan.
Instructies en een helm zijn niet nodig. Daar doen ze hier 
niet zo moeilijk over. We gaan gelijk op pad. Onze eerste 
stop is een rubberplantage en hier krijgen we uitleg over 
het opvangen van rubber in potjes aan de boom. Het 
vloeibare rubber loopt het opvangbakje in en de bijnaam 
‘huilend hout’ is heel toepasselijk. Als we vervolgens een 
weg zijn overgestoken duiken we een plantage in en fietsen 
tussen meterhoge bomen door waar van de vruchten 
palmolie wordt gemaakt. Al slingerend zoeken we een weg 
door de plantage en pauzeren we even om wat foto’s te 
nemen.

Fruitbomen
Daarna fietsen we door dorpjes en velden en het is 
ongelofelijk hoeveel fruitbomen er langs de route staan. 
Alias wijst elke keer naar een boom en roept dan wat het 
is: “coconut, pineapple, leeches, mango, durian, banana.” 
Het houdt niet op. We stoppen op een gegeven moment en 
mogen proeven van het meest stinkende fruit in de wereld, 
de doerian. Niet iedereen is een held en neemt een hap.  
Diegenen die wel proeven snappen niet waarom men in 
Azië zo gek is op dit fruit. Doerian heeft bijna mythische 
proporties in Maleisië en Thailand. Wij vinden het echter 
vlezig en het heeft een wrange nasmaak. Dat is natuurlijk 
persoonlijk en je moet het zeker proeven als je in Maleisië 
bent. We spoelen de smaak weg met zoete lychee-vruchten 
en gaan weer verder op de fiets.

We passeren een rijstveld, fietsen door dorpjes en de 
fruitbomen blijven zich maar aaneen rijgen. Na een tocht 
van ruim 2,5 uur zijn we weer terug op de basis. We stappen 
weer in de busjes om terug gebracht te worden naar ons 
hotel. Als we later over de avondmarkt van Melaka lopen 
zien we bij een stalletje al het fruit dat we ’s middags nog 
aan de bomen zagen hangen uitnodigend op een tafel liggen. 
De verkoper biedt aan om een doerian te proeven, maar dat 
slaan we vriendelijk af. Eén keer per dag een hap van de 
‘koning van het fruit’ is wat ons betreft voldoende.  n

Kampar-rivier en Melaka  Maleisië

Halverwege de tocht stoppen we om te gaan zwemmen in de 
rivier. Niemand maakt zich zorgen over eventuele vreemde 
beesten hier midden in de jungle. We vertrouwen onze 
gidsen volledig. Zelf blijven zij wel aan de kant, maar dat zal 
wel komen omdat ze dit al zo vaak hebben gedaan. Na bijna 
twee uur raften eindigt de tocht bij onze accommodatie. 
Jasry, die op het water zo in zijn element was, is zodra hij 
weer voet op vaste bodem heeft gezet binnen een mum van 
tijd uit het zicht verdwenen. Hopelijk voor hem mag hij  
’s middags de rivier weer op.
We sluiten de trip af met een Aziatische lunch van kip, rijst 
en groente. De Canadese familie blijft nog een paar dagen. 
Ze hebben nog een jungletrekking en abseilen van een 
waterval op het programma staan. Wij gaan verder naar 
Melaka voor een mountainbiketocht, die we de volgende 
dag gaan maken. 

Verhalenverteller
We moeten bekennen dat we geen hoge dunk hadden van 
onze fietsgids toen hij zich voorstelde. Met een mond vol 
scheve tanden, een bril met zwaar montuur en glazen op 
flinke sterkte, kwam hij niet bepaald sportief over. Het 
blijkt maar eens temeer dat je iedereen het voordeel van de 
twijfel moet geven. Meer dan twee uur lang leidt Alias ons 

met veel enthousiasme door het gebied en ontpopt hij zich 
tot een groot verhalenverteller.  
De fietstocht gaat in tegenstelling tot de naam Melaka on 
Bike doet vermoeden niet door Melaka zelf, maar het is 
een rit door de omgeving van de stad. Als we na een rit van 
ongeveer een half uur vanuit het centrum van Melaka bij 
de startplaats aankomen, staan onze medereizigers al te 
wachten. Natuurlijk doen er ook Nederlanders mee. Waar 
ter wereld je ook gaat fietsen, er zitten altijd wel een paar 
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Ligging en bereikbaarheid
De Kampar-rivier ligt bij Gopeng, Perak op zo’n 160 kilometer ten 
noorden van Kuala Lumpur. Melaka ligt 120 kilometer ten zuiden 
van de hoofdstad. De internationale aanvlieghaven is Kuala 
Lumpur. KLM vliegt vanaf Schiphol rechtstreeks op Kuala Lumpur. 
Daarnaast kan er onder andere met Emirates, Singapore Airlines, 
Malaysia Airlines of British Airways op Kuala Lumpur  worden 
gevlogen, zowel vanaf Schiphol als Zaventem, maar dan wel met 
een tussenstop. 

Klimaat en beste reistijd
De temperatuur in Maleisië is het hele jaar hetzelfde, zo rond 
de 30 graden. Wel is het raadzaam rekening te houden met het 
regenseizoen. In het westen van het land en op Borneo maakt 
dat geen groot verschil, maar een bezoek aan de oostkust van 
Maleisië is niet aan te raden in het regenseizoen. Het regent daar 
veel in de periode van oktober tot maart.   
 
Accommodaties
Voor het raften op de Kampar kun je overnachten in één van de 
huisjes van de Ulu River Logde. Je wordt van daaruit naar het 
startpunt gebracht. De tocht eindigt weer bij de accommodatie. In 
Melaka zijn vele hotels en pensions in alle prijsklassen te vinden. 
De organisatie van Melaka on Bike komt je ophalen bij het hotel. 

Meer informatie 
Meer informatie over de fietstocht rondom Melaka kun je vinden 
op de website van Melaka on Bike: http://melakaonbike.com
Meer informatie over het raften kun je vinden op de website van 
Riverbug White Water Rafting: https://riverbug.asia

Tips& info

De rivier stroomt langs de Ulu River Lodge

Proeven van de doerian tijdens de fietstocht

Fietsen door de plantages en dorpjes rondom Melaka Fruitstalletje onderweg nabij Melaka

Riverbug, organisator van onze raftingtocht

Uitzicht op de rivier vanuit de Ulu River Lodge

‘Jungle’ bidonhouder

Even pauzeren en drinken
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