Maandag 24 augustus - Yangshuo.
In het hotel waar we verblijven huren we 's
morgens fietsen en rijden naar de haven. Daar
huren we een boot die ons over de Li-rivier naar
Fuli zal brengen. De fietsen worden op het dak
van de boot gehesen en we vertrekken. Ondanks
dat het karstlandschap mooi is, vind ik dit stuk niet zo mooi als het stuk tussen Guilin en
Yangshuo, dat ik vorig jaar heb gezien. Qua sfeer is dit stuk echter veel mooier omdat het niet
toeristisch is. Op vele plaatsen zwemmen jongens
in de rivier of dobberen rustig op een autoband.
Hier en daar zie ik wat vissers of waterbuffels die
verkoeling zoeken in de rivier.
In het dorpje waar we halverwege de tocht
aanleggen zodat de vrouw van de kapitein op de
markt eten voor ons kan kopen, is niets te beleven.
Toevallig ontdek ik wel een middelbare school
waar in de poort op een groot schoolbord tegen de
muur een aantal wiskunde- en rekensommen staan
geschreven. Natuurlijk maak ik hier een foto van
om straks aan mijn leerlingen te kunnen laten zien dat wiskunde een universele taal is.
Vanaf Fuli fietsen we 's middags in de gloeiende zon door het fraaie berglandschap terug naar
Yangshuo. Het tempo dat we onderhouden is zeer traag want ik sta meer stil dan dat ik fiets.
De meeste leden van onze groep zijn namelijk niet
gewend om te fietsen, dus laat staan om in de bergen te
fietsen. Zij rijden dan ook met een veel te zwaar verzet
omhoog en komen daardoor nauwelijks vooruit. Ik leg
ze uit dat als je achteraan op een groot tandwiel rijdt, je
een klein verzet hebt en dus makkelijk trapt. Gelukkig
schieten we hierdoor wat beter op.
Yangshuo is vooral georiënteerd op rugzaktoeristen
waardoor bijna ieder restaurant een Engelse menukaart
heeft. Na het eten drink ik voor het eerst sinds enkele
weken een overheerlijke cappuccino.
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