
Cuba 2004

  
We gaan op vakantie, en wat min of meer vaststaat is dat we vertrekken op 7 september 
en dat de bestemming Barcelona wordt. Deze namiddag komt er verandering in. De 
afreisdatum blijft, maar de bestemming wordt Cuba. Als uitvalsbasis trekken we naar 
Varadero in de provincie Matanzas. Over twee weken vind je ons er dus een goeie week 
terug, als de reispassen op tijd zijn tenminste.  

  

Dag 1:  

Het vertrek was in eerste instantie gepland om 
11u20, en werd gisteren gewijzigd naar 15u. Op 
Zaventem blijkt er nog een kleine vertraging bij 
te zijn gekomen. Uiteindelijk vertrekken we iets 



na 17u. Ons vliegtuig blijkt een extra vlucht te hebben uitgevoerd vanuit Curaçao naar 
Amsterdam en werd daar aan een drugscontrole onderworpen. Eenmaal in Cuba haalt 
Koen zijn Spaans boven, stappen we op de bus richting ons hotel en wachten geduldig tot 
die vertrekt. Het lijkt wel of ze nog op iemand aan het wachten zijn, en ja hoor, de 
reisleider is op zoek naar 2 "vermiste" toeristen. De ganse luchthaven heeft ie al 
doorkruist om ons uiteindelijk op de bus aan te treffen. De toon was dus voorlopig al 
gezet :-) In het hotel worden we verwelkomd met een cocktail, de bagage wordt naar 
boven gebracht en ons glas bezorgen we terug aan de bar. En bars ja, soms blijken die 
schuin aflopende randen te hebben. Scherven brengen geluk zeggen ze, laat ons hopen 
dat het klopt, want naast de reisleider was ook het hotelpersoneel vanaf nu op de hoogte 
van onze komst.                   

Dag 2:  

Deze morgen 
gaan we onze 
excursies boeken. 
En, onze namen 
blijken na de 
zoektocht van 
gisteren nog goed 
in het geheugen 
te zitten. Morgen 
kiezen we voor 
"Guama 
Haitiguannico", 
zaterdag wordt 
Havanna (enkel 
de bus heen en 
terug) op de 
planning gezet en 
maandag kiezen 



we voor het goed klinkende "Crucero del sol". Een catamarantocht, snorkelen, zwemmen 
met dolfijnen, pure ontspanning dus. De tussenliggende dagen vullen we van dag tot dag 
in. De rest van de dag zoeken we onze plooi. Wat zoekwerk bij de eerste maaltijden, die 

best wel meevallen. Na de middag 
genieten we een beetje van het uitzicht 
van op onze kamer en overlopen de 
plannen voor de komende week.   

Op ons terras verschijnt er plots een 
felgroene hagedis. Prachtig om te zien. 
De zee en het strand gaan verkennen, en 
op het pad van en naar komen we nog 
meer hagedisjes tegen. Hier zijn ze 
eerder bruinachtig met witte stipjes. Een 
lange wandeling langs de waterlijn, tot 
aan een tweetal uitstekende rotsen. Een 
van de komende dagen komen we hier 
zeker terug voor een mooie foto. Een 
dagje acclimatiseren dus.  



                                   



                                



Dag 3:   

Vandaag vertrekken we op excursie. 
Om 7u komt de bus ons ophalen, te 
vroeg voor het ontbijt. Gelukkig is er in 
het hotel 24/24 mogelijkheid om iets te 
eten. Tot 6u30 is er het "vroege vogel" 
ontbijt, een iets minder uitgebreid 
buffet, maar wel meer dan genoeg om 
de magen te vullen. Tijdens het wachten 
op onze bus, die ruim drie kwartier te 
laat komt (zou dat de reden zijn dat het 
nationale transportmiddel van de 
Cubaan de fiets is?), zien we bij de 
vijvertjes voor het hotel een heel klein 
kikkertje en een vogel met een hele 
lange nek, hij jaagt er op visjes in de 
vijver, heel curieus om hem bezig te 
zien. Iets om te observeren en zo de tijd 
te doden. Langs de Cubaanse wegen, 
kom je van alles tegen. De gekende 
auto's blijken er te stoppen aan elk 
zebrapad (met stopstreep) of er nu een 
voetganger in zicht is of niet, plantages 
van bananen, citrusvruchten, ... En een 
"autopista", hun autostrades, zonder op 
en afritten, een greppel als middenberm 

die je kan oversteken als je een van de zijstraten nodig hebt, fietsers en lifters, je kan het 
zo gek niet bedenken of je ziet het op de autostrade. De eerste stop is aan een 
krokodillenfarm. Hier nemen we de boot, voor een lekker tochtje over de rivier, richting 
een "indianendorp". In dit dorp leren we dat de Tainos een van de oorspronkelijke 
volkeren op Cuba zijn, vandaar komt dus de naam van ons hotel. Dat boottochtje wordt 
een van de hoogtepunten van de dag. Na de terugtocht flirt Koen nog een tijdje met 
Nathalie op de 
krokodillenfarm en 
daarna vertrekken we 
richting Varkensbaai 
en Caribische zee. De 
Caribische zee die het 
andere hoogtepunt 
blijkt te worden, heeft 
nog warmer water dan 
de Atlantische oceaan, 
en tijdens het pootje 
baden komen we visjes 
tegen langs het strand. 
Gele en witte, heel 
plezant om bezig te 
zien. Daarna gaan we 
eten in een zooachtig 
geheel. Allerlei dieren 
zoals slangen, een koe, 
een lokale "boomrat", 



kippen, cavia's, ... en vlooien tussen de borden op de eettafel konden we er bekijken. De 
dag wordt afgesloten met een tochtje op een rivier. Hier is het de bedoeling vogels en 
andere dieren te zien (er zouden zelfs krokodillen zitten), alleen, we zien niks en onze 
gids is allesbehalve spraakzaam. Halverwege de tocht besluiten we om allemaal terug te 
keren. Want de hitte brandt enorm. Op de terugreis zien we nog wat varkens, koeien, 
paarden, "huisdieren" van de lokale bevolking, langs de wegkant. Deze avond horen we 
op tv de eerste orkaanwaarschuwingen. Het begint er op te lijken dat Ivan recht op ons 
afkomt.  

    



            



                         





 
Dag 4:  

Vandaag starten 
we onze dag met 
CNN en The 
Weather Channel 
op TV. Het ziet er 
niet al te goed uit. 
Orkaan Ivan lijkt 
recht op ons af te 
komen. En het 
volgende bericht 
is dat we niet 
meer op excursie 
kunnen de 
komende dagen. 
Daar gaat 
Havanna :-(. Dan 
maar beginnen 

met een namiddag zwembad. Maar niet voor we een bezoekje gebracht hebben aan onze 
rots voor een paar leuke foto's. Voor het eten gaan we ons aankleden en geloof het of 
niet, we sluiten onszelf buiten, onze keycard ligt nog op de kamer en de deur is in het 
slot. Een tochtje naar de receptie lost het probleem op (ze beginnen ons daar te kennen). 
De Limburgers, 
die morgen 
meegingen naar 
Havanna, blijken 
nog van niks te 
weten. En een 
aantal gasten 
moeten vroeger 
vertrekken omdat 
de vliegtuigen 
morgen 
waarschijnlijk 
aan de grond 
blijven. 's Avonds 
is de sfeer iets 
somberder. Het 
niet meer op 
verkenning mogen gaan moet worden verwerkt.. Koen waagt zich aan een margherita, 
maar dat durf ik niet. Liever een cocktail waarbij je wat minder vlug van slag bent. En 
daarna gaan we eten in een van de restaurantjes. Er was de keuze tussen Creools en 
Braziliaans. De receptioniste raadt ons het Creoolse restaurantje aan, omdat dat volledig 
dicht is, geen last van de wind dus.      



    



      



               



Dag 5:  

De orkaan die voor vandaag  
gepland was, komt er nog niet aan. 
Ondertussen is zijn koers ook een 
beetje gewijzigd, en gaat het oog 
waarschijnlijk een 150 km verder 
over Havanna in de plaats. Het 
kamermeisje weet ons deze 
morgen te vertellen dat we worden 
geëvacueerd van onze kamer (we 
huizen op de bovenste verdieping 
op een hoek van het gebouw). Bij 
navraag blijkt het te kloppen, maar 
we willen toch nog iets zien, dus 
gaan we eerst de bus naar 
Varadero (het toeristenstadje een 
achttal kilometer verderop) nemen. 
Op weg naar de bushalte is er een 
taxichauffeur die ons zegt dat de 
bus niet meer rijdt omwille van de 
orkaan. Met ons westerse 
wantrouwen denken we dat hij in 
ons een makkelijke klant ziet en 
aangezien ze in het hotel niks 
wisten erover lopen we verder naar 

de bushalte.Ook daar wordt ons hetzelfde verteld door een taxichauffeur, dus beslissen 
we dan toch een taxi te nemen. In het stadje is bijna alles al dicht. Maar we vinden nog 
een dichtgespijkerd winkeltje waar we rum en koffie kunnen kopen. Onze eerste 
souvenirs, kaartjes zijn niet meer te vinden. Nog wat rondgewandeld. Ontdekt dat 
alhoewel de auto's stoppen aan de stopstrepen bij zebrapaden of er nu iemand is of niet, 
ze dit absoluut niet doen, als er geen stopstreep is. Oppassen als je de straat gewoon 
oversteekt dus. 
De taxi 
teruggenomen en 
dan de verhuis. 
Aan de receptie 
blijkt dat we naar 
een bungalow 
moeten. Wanneer 
we er  aankomen 
lukt het ons niet 
om de 
elektriciteit te 
laten werken. 
Blijkt dat we 
daarvoor onze 
sleutel in een 
bakje moeten 
steken (daarom zat er dus een kaartje in dat bakje in onze vorige kamer). De bungalow 
ligt aan het zwembad, en de zee heeft ondertussen een rode vlag, dus beslissen we onze 
namiddag opnieuw in het zwembad door te brengen en wij die vandaag Havanna op de 
planning hadden. Om iets voor 15 uur komen er enkele mensen van het hotel zeggen dat 



we naar de receptie moeten. Iedereen die in een bungalow zit, wordt wegens het gevaar 
op vloedgolven geëvacueerd naar een ander hotel. We gaan dan maar opnieuw pakken en 
beslissen onze watervoorraad als extraatje mee te nemen. Wie weet komt die nog van pas. 
Over de lucifers twijfelen we en uiteindelijk laten we die achter, in het nieuwe hotel 
zullen die ook wel voorzien zijn zeker? Om 15u30 komt de bus ons ophalen om naar 
hotel "Barlovento" te vertrekken. In die bus zit er ergens een lek, en alweer wordt Koen 
geviseerd. Op een bepaald moment loopt de condens (of wat het ook mag zijn) gewoon 
naar beneden, allemaal recht in zijn gezicht. In het nieuwe hotel zitten we op kamer naast 
een stel eigenaardige Françaises, werkt de elektriciteit alweer niet (hier moet er een 
elektricien aan te pas komen) en is het eten een stuk minder dan in het andere hotel. Deze 
avond beslissen we eens te aperitieven voor het eten. De eerste "adelita" was er al te veel 
aan voor mij. Na het eten hebben we nog wat cocktails geproefd en na een paar begaf het 
gevoel in mijn benen het. Volgens Koen hebben niet alleen de benen het begeven. 
Ondertussen lijkt het erop dat de orkaan een meer Westerse koers gaat nemen, wat voor 
ons "positief" blijkt te zijn. Langs de andere kant willen we (vooral Koen) nu wel waar 
voor onze tal van afgelaste excursies. Het is dus de bedoeling dat de storm meer oplevert 
dan een "Belgische" zomerstorm. Bij het laatste weerbericht van de dag blijkt dat Ivan 
ons pas maandagmiddag gaat bereiken. Koen zit al te hopen dat er van uitstel geen afstel 
komt. En onze hoop op toch nog een excursie op maandag slinkt zienderogen. 
Waarschijnlijk zijn de achterblijvende in het hotel ondertussen ook wel minder op hun 
gemak, aangezien de helft van het hotel is geëvacueerd. Afwachten hoe dat verhaal 
afloopt, zouden de Limburgers al weten hoe de vork in de steel zit? Ondertussen hebben 
wij een stel "stalkers" achter ons. Een stel dat zich absoluut niet welkom voelt in het 
nieuwe hotel, en er dan ook serieus over klaagt. "What do we care?" Wat komt, komt en 
we zien wel. Het is momenteel van dag tot dag.   



               



                                        



               



Dag 6:   

De voorbije nacht ben ik toch wel eens wakker geworden met schrik. Het leek echt wel 
hard te waaien, en ik dacht regen te horen. Koen neemt de heldenrol op en gaat eens 

kijken, en niks 
aan de hand. 

Waarschijnlijk 
was het gewoon 
een combinatie 
van een kikker, 
de ijskast die 
aansloeg en een 
beetje wind. Ik 
was naar het 
schijnt nogal 
stout vandaag, 
veel te vroeg 
wakker, en de 
kamergenoot dus 
geen uren meer 
laten liggen, de 

gevoelige voeten met veel kriebels waren in mijn voordeel :-).'s Morgens komt er een 
kamermeisje vragen wat we nog nodig 
hebben (verse handdoeken, water, ...), 
want het is de laatste dag dat er 
bevoorrading is op de kamers. Iemand 
van het reisbureau komt langs met de 
informatie waarover zij beschikt (onze 
tv werkt niet meer, want de satelliet is 
afgebroken). Een van de Franstalige 
pupillen moet alles blijkbaar nog 
verwerken, en zij moet het dan ook 
ontgelden. Hij had het er vooral 
moeilijk mee, dat we nog in die 
omgeving moesten blijven. Het kan 
toch niet veilig zijn als ze de Britten en 
de Canadezen evacueren naar de 
andere kant van het eiland. En waarom 
de Belgen niet, enz ... Het gaat er niet 
in dat dat meisje daar niks kan aan 
veranderen en na een halfuurtje geeft 
hij op. Na dit nieuws bellen we kort 
eventjes naar huis. Bij Koen zijn ze er 
redelijk gerust op, bij ons iets minder. 
Nu hopelijk brengt een telefoontje met 
beperkte informatie een beetje 
geruststelling. We gaan het "nieuwe" 
strand verkennen, een wandeling langs het water doet altijd deugd. Maar dat was 
verkeerd ingeschat. Op dit stukje strand bleken zandvlooien hun nestje te hebben 
gemaakt. Het ene bultje na het andere komt te voorschijn, iets minder plezant dus.  In de 
namiddag zijn we nog maar eens op kaartjesjacht geweest.  
En ja, we vonden het enige winkeltje in Varadero dat nog open was. Een beperkt 
assortiment voorgefrankeerde kaartjes, dus we konden aan de slag. Binnen een week of 



drie in het beste geval, en anders over een maand of drie worden deze dus in België 
verwacht. Op de terugtocht was men bezig met het afzagen van een reuzegrote boom om 

de omliggende huizen een veiliger gevoel 
te geven voor de naderende Ivan 
Hiervoor gebruikten ze een kraan, en die 
was echt immens, we stonden echt met 
onze mond open, er was zelfs even 
verwondering, het is niet echt materiaal 
dat je verwacht op Cuba. Al is dat 
hoogstwaarschijnlijk weer westerse 
vooringenomenheid. Ook op CNN 
hoorden we die vooringenomenheid. De 
Cubanen hebben geen hout en spijkers, 
want er zijn daar geen doe-het-zelf zaken, 
ze vinden amper plakband om hun 
vensters af te plakken, ... Vandaag was 
die visie bijgesteld, nu hadden ze het al 
over een van de best georganiseerde bij 
de voorbereiding van de orkaan, en 
eerlijk gezegd, ik denk dat ze er niet ver 
vanaf zijn. Bij mij was het gevoel van 
onveiligheid alleszins verdwenen, Koen 
heeft er nooit last van gehad. We vinden 
zelfs een kaars op de kamer bij onze 
terugkomst voor het geval de elektriciteit 
uitvalt. Alleen spijtig dat er in het hotel 
geen lucifers beschikbaar zijn. Hadden 

we ze nu maar meegenomen uit ons vorige hotel.   

  



Dag 7:  

In het hotel is men gestart met alle 
zaken terug op orde te brengen, lampjes 
hangen terug, vensters worden terug 
geplaatst. Ivan komt deze middag langs 
en laat Cuba zo goed als links liggen 
(letterlijk rechts). De zogevreesde 
orkaan blijkt uiteindelijk niet erger te 
zijn dan een stormachtige Belgische 
zomeravond. We hebben eigenlijk zo 
goed als niks van regen, het is wel 
voortdurend bewolkt, de temperaturen 
blijven aangenaam tot warm. Wel staat 
er een voortdurend aanhoudende wind 
die nu en dan eens aansterkt. Die wind 
voelt helemaal niet zo erg aan, 
aangezien hij op de koop toe een heel 
aangename temperatuur heeft. De 
orkaan werd dus voor ons een tropische 
"zomerstorm". Als we de rekening 
maken van het vele verhuizen, en dan 
nog naar het minder hotel, het aflassen 
van de excursies en het gebonden zijn 
aan het hotel het totaal niet waard in ruil 
voor wat Ivan ons te bieden had. Om de 
dag te vullen, en ons te onttrekken aan 

onze "stalkers" zijn we het plaatselijke kanaal "Kamawa" en de omgeving ervan een 
bezoekje gaan brengen. 

  



Eventjes leek het erop 
dat de volgende 
verhuis in zicht 
kwam. Alle gasten 
van ons 
oorspronkelijk hotel 
moesten vandaag 
terug, aangezien de 
orkaan voorbij Cuba 
is. Even nagevraagd 
en aangezien we 
vandaag naar huis 
vliegen, hoeft het 
uiteindelijk niet en 
moeten we hier op de 
bus wachten richting 

luchthaven. Misschien wel spijtig, want in dit hotel is het redelijk saai om je een ganse 
dag bezig te houden. Tegen de middag checken we uit, en laten ons ongebruikte 
watervoorraadje achter op de kamer. Zullen die ogen trekken als ze er komen 
schoonmaken. 's Middags heeft een Duitse dame in de eetzaal beslist onze tafel in te 
palmen terwijl wij onze borden aan het opscheppen zijn. Ze drinkt uit onze glazen, maakt 
gebruik van onze reeds gebruikte couverts en heeft ons gerief als vergeten meegegeven 
aan een van de diensters. Een hele rare situatie en wij eten verder aan een andere tafel. 
Onze bus zal deze 
avond pas om 20 
uur komen, de 
vlucht heeft twee 
uur vertraging. In 
de namiddag gaan 
we nog maar eens 
Varadero 
verkennen, nu 
met volk op 
straat, winkeltjes 
die open zijn en 
marktjes waar 
kramen op staan. 
De bussen rijden 
weer rond, en 
naast de gewone 
taxi die zijn blijven rondrijden, kan je nu ook weer een cocotaxi of een paardentaxi 
nemen. Koen, die wordt er bewonderd en nagekeken door een reeks Cubaanse 
schoolmeisjes. De bus komt aan, bagage in de koffers en aanmelden bij de reisleider (nee, 
nu vergeten we het niet). Hij was in alle geval opgetogen om "de mannen" terug te zien. 
En ook bij het opstappen was het onthaal groot. De "De Panners" waren content ons te 
zien. Toen we verhuisd zijn, is alles zo snel moeten gaan, dat weinigen op de hoogte 
waren. Gelukkig zijn ze meestal de Limburgers wel eens tegen gekomen en die konden 
hen dan geruststellen. Op de luchthaven verloopt alles vlot. Al waren we vergeten onze 
takszegel op te halen. Een klein euvel, dat vlug verholpen was. Nog een kleine extra 
vertraging maar rond half twaalf schepen we in richting Punta Cana (Dominicaanse 
Republiek), voor een vlucht van bijna twee uur.   



                             



Dag 8:  

Op de Dominicaanse moeten we een 
uurtje doorbrengen in de transitzone 
op de luchthaven. Ze vullen de 
catering van het vliegtuig aan, 
wisselen van crew en maken schoon. 
Punta Cana is waarschijnlijk een 
unieke luchthaven. Helemaal open met 
een strooien dak. Na en uurtje mogen 
we weer opstappen en wacht ons een 
vlucht van ruim acht uur richting 
België. Om 17u43 landen we op 

Zaventem, 
paspoortcontrole, 

op de bagage 
wachten en 
douane. Aan de 
uitgang staan 
Koen zijn ouders 
al te wachten om 
ons af te halen. 

Onderweg 
stoppen we nog 
even om iets te 
eten en daarna 
vertrekken we 
richting thuis. 
Een goeie 
thuiskomst, maar 

ook heimwee naar Cuba. 't was een goeie en leuke vakantie, maar veel hebben we niet 
gezien. We zijn er geweest, het gezelschap was super goed, en we hebben het ideale 
excuus om nog eens terug te gaan. Al kiezen we de volgende keer misschien beter een 
ander seizoen en wordt het niet meer Varadero.    



  

Thuis  

En wat was en is er gaande aan het 
thuisfront?  

Bij de thuiskomst heel wat ongeruste 
mailtjes en sms-jes. Maar ook wel ludieke 
:-) De leukste was wel die van de animo 
collega's: "And by the way: de orkaan Ivan 
strekt zich zaterdag uit over Cuba. Het valt 
maar af te wachten of Ivan de orkaan 
Evelien overleeft..." stak Laurent het in 
gang. Christophe vult het aan: "Hopelijk 
pakt Ivan Evelien niet te hard...want wij 
weten het wel, maar weet het Ivan het ook 
dat dat eerder nadelig voor hem uitpakt 
dan voor Evelien?" en doet er nog een 
schepje bovenop: "PS: zou het hotel van Evelien een schuilkelder hebben?"  
Ondertussen een dag of twee thuis, en blijkbaar was iedereen daar echt wel mee bezig. 
Als ik op straat kom vliegen de vragen op me af. En op slag valt iedereen de vraagsteller 
bij. Hoe het daar was en wat we ervan hebben gemerkt. Ook wel leuke opmerkingen. 
Zoals: "Misschien kan je nu naar Italië trekken, kan je een vulkaanuitbarsting meemaken" 


