
Motorreis Kenia  Februari 2022 

Zo , hier een verslag van mijn recente reis naar 
Kenia, met Travel2Explore.   

Om te reizen naar Kenia was het een vereiste om 
minimaal 2x gevaccineerd te zijn tegen Corona en 
tevens een geldige Covid PCR test te hebben , die 
niet ouder mocht zijn dan 72 uur vóór aankomst 
in Kenia.  In Januari en Februari schoten de 
besmettingcijfers, door de Omicron variant, wild 
omhoog en in mijn omgeving waren er al diverse 
kennissen  besmet geraakt. Ik maakte me al 
zorgen dat ik vóór vertrek ook gemakkelijk 
besmet zou kunnen raken. Dus zoveel mogelijk in 
zelfquarantaine Light . De laatste dag voor 
vertrek was dus nog spannend. Ik bleek gelukkig 
niet besmet te zijn en kon op weg. 

 

 

 

17 februari . Dag van vertrek. 

Ik stond voor vertrek op station Roosendaal. Te wachten op de trein Essen, Antwerpen, Brussel 
Zaventem.  Trein uitgevallen. Volgende trein uur later. Dat kon dus niet ,want ik werd 2 uur voor 
vertrek vliegtuig op de luchthaven verwacht. Dus via Breda dan maar. Eerstvolgende trein over 2 
minuten. Als een gek met twee koffers en een rugzak. Van spoor 1A naar 3B. Ik vloog net op tijd in de 
gereedstaande trein binnen. Aangekomen op Zaventem ontmoette ik al snel 2 medereizigers. Ze 
herkenden mij natuurlijk aan de motorjas.  Inchecken: Visum Kenia;  2x Covid vaccinatiebewijs 
overleggen, geldige PCR test overleggen, Covid Barcode voor Kenia overleggen, Quatar airlines 
gezondheidscertificaat overleggen, Paspoort en online incheckbewijs. Koffers op de band en door 
naar de veiligheids- en  paspoortcontrole. Weer de nodige covid papieren checks voordat we konden 
instappen. Vlucht naar Doha ( tussenlanding ) vertrok mooi op tijd. 15.30 In Doha overgestapt op 
vlucht naar Nairobi. Deze vertrok om 01.45 op 18 Februari. 

18 Februari.  

Bij aankomst ( 07.30) natuurlijk weer de nodige Covid papierwinkel enkele malen moeten laten 
controleren en een zeer trage Visum- en  paspoortcontrole. Misschien wel  uur in de rij moeten 
wachten voordat we buiten waren. Maar ja, voor een vliegreis moet je geduld hebben, dat weet je 
van te voren. 



De taxi voor de rit naar het hotel stond al op 
ons te wachten, na een halfuurtje rijden 
waren we bij het Hotel. We werden 
getrakteerd op een  heerlijke Keniase 
vruchtendrank en een ontbijt met 
pannenkoekjes en fruit.  ‘s Middags een ritje 
met de taxi naar een winkelcentrum 
 ( shopping Mall) . 

Van mijn reis naar Egypte had ik geleerd om 
een plaatselijke datasim van een aantal Gb’s 
te kopen. Dan kun je goedkoop overal 
internationaal naar toe WhatsAppen en foto’s 

sturen zonder afhankelijk te zijn van WiFi in de hotels.  Ideaal bleek al snel.  Ik had een kaartje van 
20Gb ( ca 30 Euro) , veel te veel bleek achteraf.  10Gb had ruim voldoende geweest.  

19 Februari. 

’s Morgens al vroeg op .Om 9.00 op de 
motoren voor de eerste rit ( Hoajin 250 cc 
enduro). In Kenia, doordat het een voormalig 
Britse kolonie geweest is, rijden ze links, dus 
weer even wennen. Er is één verkeersregel: 
Het grootste en zwaarste voertuig heeft 
voorrang. Zo’n 250je stelt dus niets voor. Een 
250 is echter voor Keniaanse begrippen een 
zware jongen. Deze eerste motordag ging 
langs de Grote Rift Vallei naar Lake Naivasha. 
Een meer met nijlpaarden en een grote 
diversiteit aan vogels. Deze avond een mooie boottocht gemaakt over dit meer. Het hotel was 
eigenlijk meer een camping met kleine vakantiehuisjes. Erg gezellig. ’s Avond bij de openhaard in het 
restaurant want het was buiten vrij fris ( graad of 15). 

 

 

 

 

 



20 Februari. 

Frisse start gemaakt. Lekker weer Voor het eerst een dirtroad track.  Velen zouden nog komen. 
Kwaliteit en moeilijkheidsgraad wisselt sterk van gravelpaden tot karresporen met zand. Voor de 

meeste wel goed te doen 
allemaal.  Geen echte 
technische offroad tracks.  Via 
theeplantages van Kericho. 
Hier is het 2000m boven NAP, 
naar de Plaats Narok voor het 
volgende hotel. Km of 10  
voor aankomst begon het te 
regenen. We waren net op de 
oprit van het Hotel toen een 

dikke onweersbui echt los ging.  De buien gingen de hele avond door. Het geflikker van de verlichting 
en het oude koloniale interieur maakte de sfeer in het Hotel extra mysterieus.   De baas had vergeten 
bier in te slaan, moest in de stromende regen naar de stad om  ons een paar blikken te kunnen 
verkopen.  

21 Februari. 

Door de hevige regenval de vorige 
avond  waren een er 4 motoren die 
niet startten. Carburateurs volgelopen 
, ontstekingen nat etc. Na een uur 
reparaties eindelijk op weg. Er stond 
ook nog eens een lange rit op de 
planning, dus meer oponthoud 
konden we eigenlijk niet gebruiken 
vandaag.  De route ging noordwaarts,   
we kruisten de evenaar en zaten dus 
weer terug op het noordelijk halfrond. 
De streek ligt hoog ca 2000m boven 
ANP. We passeren de plaats Eldoret, 
wereldwijd bekend om zijn hoogte 
stages voor marathonlopers.  In een 
dorp door de drukte, samen met een reisgenote, wat achterop geraakt. Zagen we links van de weg 

John, de voorrijder, staan. Hij had een lekke 
band. Lichtelijk in paniek legde hij uit, dat ze  
bij een pompstation gestopt waren ,toen 2 
medereizigers met vrij hoge snelheid, zonder 
ons te zien doorreden. John er achterna om 
ze in te halen. Toen gelijk een lekke band. Het 
was nog niet gelukt om contact te krijgen. Dus 
maar even afwachten wat er nu gaat 
gebeuren.  Na een half uur nog steeds geen 
contact dus maar verder zonder de twee.  Het 
weer , aanvankelijk mooi zonnig begon weer 
slechter te worden en het ging weer regenen. 



Door alle oponthoud deze dag konden we niet meer voor zonsondergang bij het hotel aankomen. Ik 
zelf begon ook aardig vermoeid te raken.  Plots , in een dorp schrok ik. Het was inmiddels al redelijk 
donker, van een slecht zichtbare hoge en steile verkeersdrempel.   Boem….. voorwiel blokkeerde en 
daar lag ik weer.  Flinke pijn in mijn schouder en heup. Na enkele momenten gelegen te hebben, met 
de hulp van de medereizigers opgestaan. Ik kon amper lopen, schouder viel eigenlijk wel mee. Met 
de nodige moeite in de volgwagen kunnen gaan zitten.  Max ,de monteur, reed op mijn motor verder 
naar het hotel.  Daar aangekomen rustig op bed gaan liggen. Als ik niet bewoog, had ik gelukkig geen 
pijn. 

22 Februari 

Redelijk doorgeslapen gelukkig. ‘s Morgens de toerleiding geraadpleegd en verteld, dat het beste was 
dat ik eerst naar een dokter wilde. De pijn in mijn 
heup gaf toch te denken. Chauffeur Peter stelde 
voor, als het mogelijk was, om de rit van vandaag 
eerst te rijden en vanavond, in de volgende 
halteplaats ,naar de kliniek in Nanyuki te gaan. 
Deze zijn beter dan de plaatselijke doktoren hier. 
Zo gezegd zo gedaan.  De rit deze dag ging 
grotendeels over de Dirtroads door de savanne.  ’s 
Avonds eerst naar de “Cottage Hospital”. Voor 
Nigeriaanse begrippen een modern ziekenhuis. 

Interieur ,meubilair en bedden zagen er echt jaren 50 Oostblok uit.  Door de dokter onderzocht.  
Advies om röntgenfoto’s te maken.   Het röntgentoestel was er nog een die werkte met ouderwets 
fotomateriaal, dus ik heb weer een paar mooie foto’s van mijn heup meegekregen.  Gelukkig geen 
breuk te zien . gewricht en botten waren OK. Wel 
hoogstwaarschijnlijk een flinke spierscheuring in 
mijn lies. Ik was gerustgesteld, gelukkig geen 
repatriëring  naar Nederland, maar moest de 
vakantie wel noodgedwongen in de volgwagen 
uitrijden.  Ik had een paar krukken bij de dokter 
besteld. John de voorrijder, die mee was naar het 
ziekenhuis als tolk, had een betere oplossing, Hij kon 
van vrienden en kennissen een paar stokken lenen, 
die ik gratis mocht gebruiken.  

 

23 Februari 

De groep ging eerst, in de vroege ochtend, een boottocht maken om de opgaande zon en de dieren 
te zien. Ik ben, vanwege mijn blessure, niet 
meegegaan. Frisse start vanmorgen 14C. Het weer 
klaarde gelukkig up. Het was echter nog zodanig 
bewolkt dat  Mount Kenia, waar we deze dag langs 
reden, slecht te zien was. We reden vooral door 
landbouwgebied. Deze streek rond mount Kenia heeft 
erg vruchtbare grond.  

 



 

24 Februari 

Eerste 150km en beetje een overbruggingsroute 
vandaag. Voornamelijk een rechte weg tussen 
twee wildparken in .Weinig ruimte voor een 
afwisselende rit. ’s Middags weer vol in de rode 
stof tracks. Deze avond een weer een leuk  Hotel. 
De Sagala lodge. 

Het begeleiding team vlnr;  John de Voorrijder; 
Max de Monteur en Peter de Chauffeur / 
Coördinator 

 

25 Februari 

Vandaag laatste etappe voor een  rustdag aan de 
Indische oceaan. Grotendeels over grote off road 
paden door de Savanne.  We reden in een rustig tempo 
met de Landcruiser toen plots…. BOOOM!!. Rechter 
achterkant van de wagen zakte in en  kwam met een 
bonk in zand. Ik zag gelijk het achterwiel voorbij tollen.  
Ik zag in mijn ooghoeken Peter de Chauffeur even 
bedenkelijk kijken. Hij verwachtte het ergste. Het wiel 
bleef doortollen tot we hem niet meer zagen. Peter er 
achteraan. Het wiel was gelukkig een paar honderd 

meter verder op het zandpad tot stilstand gekomen. 
Gelukkig was de schade aan de auto te overzien. De 
wielbouten bleken losgelopen te zijn en de kap rond 
de rem was krom. Remschijf was nog heel.  Stonden 
we daar in het midden van nergens op savanne van 
Afrika. Natuurlijk op deze plaats geen GSM verbinding. 
Peter ging op zoek naar een hoge boom, klom erin 
en…. Jawel telefoonverbinding met de rest van de 
groep. De Landcruiser was op reparaties  op 
voorbereid. Twee speciale krikken en de nodige 
reserve onderdelen waaronder een paar wielbouten 



en draadeinden.  Wagen opgekrikt, 
kap recht gehamerd, wiel terug 
geplaats met de reserve moeren en 3 
moeren geleend van de andere 
wielen. Na een uurtje konden we 
weer verder.  Vlak voor donder 
arriveerden we bij het SaWaSaWa 
beach hotel.  ’s Avonds heerlijk 
gegeten op het strand. Er waaide een 
lekker zwoel zeewindje.  

 

 

 

 

26 Februari  

Gezellige sfeer hier aan het strand. Eb en vloed, echte kokospalmen. Er stonden bordjes met gevaar 
voor vallende kokosnoten. Parelwit zand, een verkoelende zeebries. Wat wil je nog meer. Ik zelf ben 
vanwege mijn handicap bij het Hotel gebleven, maar heb volop kunnen genieten van deze dag aan de 
kust midden op de evenaar. 

 

 



27 Februari 

We vertrekken deze ochtend met 
een kleinere groep.  
2 medereizigers hebben besloten 
bij het hotel aan het strand te 
blijven. De ritten blijken toch te 
zwaar te zijn, zeker nu er meer 
dirtroads op het routeprogramma 
staan. We gaan weer  westwaarts , 
nu voornamelijk langs de grens 
met Tanzania, richting Kilimajaro. 
We rijden langs de Shimba Hills 
naar Kasigau. Vanavond verblijven 
we in Kasigau basecamp. 

Overnachten in de openlucht dus. Erg primitief. Eerst in de 
plaatselijke “supermarkt” wat frisdrank en bier ingeslagen. Slapen 
in een open hutje,  slechts koud stromend water. Nu is koud water 
in de tropen een relatief begrip, dus douches was echt wel goed 
mogelijk.  Geen elektrische verlichting. Hier waren onze 
smartphones en batterij packs wel handig in het donker. ’s avonds 
na het eten, rond het kampvuur , kraakheldere sterrenhemel, 
overal mysterieuze oerwoudgeluiden. De bedden waren primitief, 
maar ik heb uitstekend geslapen. 

 

28 Februari 

We verlaten het Basecamp en rijden na een stuk asfalt 
weg  de feloranje zandpaden op . In de verte zien we de 
Kilimajaro opdoemen,  waar we tegen de avond, in de 
plaats Oloitokitok, aan zullen komen.  . Gelunched bij 
mama Chale, zelfgemaakte pannekoeken, fruit en meer 
plaatselijke lekkernijen. Redelijk lange rit vandaag. 130 
km dirtroad en 120 asfalt. We komen aan bij het Hotel 
waar we 2 nachten blijven. 

 



1 Maart 

Vandaag geen motorrijden, maar een Jeep safari 
langs de voet van de Klimajaro, door het Ambolesi 
wildpark. Ambolesi wildpark gaat verder in 
Tanzania als de Serengetie. Open bossen, droge 
vlaktes en groene moeraslanden. Echt savanne 
landschap. Vele olifanten, zebra’s , gnoes,  giraffen, 
wratten zwijnen, Bavianen en andere apen, 
buffels, een enkele hyena gezien, duizenden  

 

flamingo’s,  pelikanen en 10 tallen andere vogels 
gespot. De rit duurde van ‘s morgens tot ver in de 
middag. Jammer genoeg geen Leeuwen. De gids deed 
nog moeite om ze te vinden, maar geen leeuwen of 
Jachtluipaarden gezien. ‘s Avonds weer terug in  hotel 
Elatia. 

 

 

2 Maart 

Vandaag een relatief korte rit naar Namanga . vlak aan de grens met Tanzania. We rijden langs 
velden met  lavastenen, die ooit uitgebraakt waren door de Kilimajaro. De  korte , maar toch lastige 
rit, door de grote stenen en het losse zand eindigt vroeg in de middag  We kunnen lunchen in het 

hotel van deze dag. Het luxe hotel Namanga river. 

 

 



3 Maart. 

Alweer de Laatste dag op de motor.  Flink rit wordt het over een zwaar stuk wasbord dirtroad. Bij de 
start eerst nog even een reparatie aan de achterbrug van een van de motoren.  Een goed uur 

onderweg, alweer een pech geval. Ditmaal een 
gebroken  voorvork as. Er was een  reserve voor- 
vork aanwezig in de volg wagen, maar dit was 
een ander model motor. De as was door Max de 
monteur uit de reservevork geknutseld, en met 
wat passen, meten en afstellen weer pas 
gemaakt voor de pechmotor.  Eea was in een dik 
half uurtje gefikst en weer op weg.  Na een 
uurtje rijden viel de motor van de volgwagen uit. 
Gebeurd wel eens meer zei Peter de Chauffeur. 
Er zit  lucht in de brandstofpomp. Dus met de 
hand pompen, starten, niks, met de hand 
pompen, starten niks, met de hand pompen, de 

startmotor begon slecht rond te draaien. Accu ver leeg. Toch maar even nadenken en kijken of er wat 
meer aan de hand is. Na wat gezoek, ja ,draadje los. Draadje gerepareerd, starten……klik klik, niks. 
Accu leeg. Stonden we weer met pech in de 
Savanne.  Dan maar wachten op duwers. Alleen de 
monteur kon de zware Landcruiser niet over het 
zandpad aanduwen. Na een poosje wachten zagen 
we in de verte een Massai herder. Met een kudde 
koeien. Flink gezwaaid, hij zag ons en kwam onze 
kant op . na een kwartiertje was hij bij de wagen. 
Tegelijkertijd kwam een brommer met drie uit de 
kluiten gewassen Kenianen aan rijden en we hadden 
een clubje duwers compleet. Landcruiser in de 
achteruit versnelling, even duwen en de motor sloeg 
aan.  We waren weer op weg.  Tegen de avond 
kwamen we aan bij ons eerste Hotel in Nairobie.            De duwploeg 

4 Maart. Vertrekdag 

’s Morgens vroeg stond een bezoek geplant aan Karen Hospital in Nairobie voor de PCR test.  Op tijd, 
want we konden niet zonder negatieve Corona  (max 48 uur geldige) test het vliegtuig binnen.  
Doorlooptijd van de test zou ca 8 tot 10 uur zijn. Moest voldoende zijn. ’s Middags nog een bezoek 
gebracht aan een giraffenpark en een shopping centrum in Nairobi.  Drie man zouden met Qatar 
airlines vetrekken om 01.30 ’s nachts. Een medereiziger moest vertrekken om 10.30 met de KLM. Na 
wat overleg besloten om met 4 tegelijk de taxi te nemen en vroeg te vertrekken richting airport. We 
reden om 17.30 al weg. Zouden we zeker op tijd zijn, ook als er files waren. Afstand tot vliegveld ca 
20km. Vertrokken ,na 5 minuten rijden.. File.  Langzaam doorgesukkeld. Na anderhalf uur nog 7 km 
te gaan. De afslag naar de parallel weg was vlakbij.  Afslag genomen konden gelijk doorrijden… Echter 
dit was een afslag te vroeg.  Na 200m …file…  Reed nog langzamer dan de eerste.  Nog  2 km voor de 
eerste mogelijkheid om terug te keren.  Eindelijk omgekeerd… even doorrijden weer file. Deze file 
stond echt vast. Na een kwartiertje stilgestaan te hebben, gevraagd aan omstanders wat het beste 
was.  Advies gehad om naar de rechter rijstrook te manouvreren, even door te rijden  en dan 
spookrijden op de oprit. Zo gezegd zo gedaan .na veel wurmen op de rechter rijstrook gekomen en 



de oprit afgereden. We waren niet de enigen met dit plan. Alles stond weer muurvast want er 
kwamen enkele vrachtwagens de oprit op. Na een poos millimeterwerk, kwam de zaak wat op gang 
en konden we eindelijk..als een dolleman zo onverantwoord.. naar de Terminal 2. Het was in middels 
22.00.  Voor ons Qatar boys  ruim op tijd, Voor de KLM klant al erg krap.  Bij de ingang  gelijk al Covid 
test check.  Bleek de KLM op een andere Terminal te zitten. Reisgenoot zag het niet meer zitten nu. 
Later vertelde hij dat hij een taxi kon vinden die hem hurrie up naar terminal 1E bracht. Als een speer 
door de Covid, veiligheids- en paspoortcontrole, naar de bagagebalie, deze konden net op tijd het 
vliegtuig waarschuwen. Na een kwartier vertraging toch nog mee kunnen vertrekken. 

5 Maart  

Na een uur vertraging vertrokken naar Doha. Ik had voor mezelf Rolstoel service geregeld. Overal op 
de route werkt ik netjes opgewacht met een rolstoel en na aankomst op Schiphol om 14.00, 
afgeleverd op de opwachtplaats achter de aankomsthal. De ANWB zou de taxi regelen. Naar 
Roosendaal. .. Stond ik daar in een rolstoel zittend met twee grote bagagetassen. Mijn meereizigers 
bleven gelukkig nog bij mij wachten. Geen taxi, ondanks meerdere toezeggingen. Na weer een aantal 
telefoontjes met de ANWB  toch gelukt om een taxi geregeld te krijgen.(had beter zelf kunnen 
regelen). Om 16.00 eindelijk richting huis.  

 

 

 

 

  



 


