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Reisverslag Thailand 2017 
 

Wie: Jin ’99 Scouts Sint Rochus Halle 

Wat: Buitenlands Jinkamp   

Waar: Centraal en zuidwest Thailand 

Wanneer: 8 juli – 22 juli 2017 
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1. Inleiding 
Thailand is bij backpackers een populaire bestemming. Of je er nu heen gaat voor je eerste 

backpackreis of als je al een doorgewinterde backpacker bent, Thailand is en blijft een leuke 

reisbestemming om te backpacken. Ook niet zo gek, want er is in dit land zoveel te doen! Zo 

vind je er paradijselijke stranden, bijzondere natuur, mooie tempels en genoeg hostels waar 

je andere reizigers ontmoet. Bovendien gaat backpacken door dit land gemakkelijk dankzij 

het goed geregelde openbaar vervoer en ook niet geheel onbelangrijk is dat het leven er 

goedkoop is. 

 

Met de bovenstaande beschrijving in het achterhoofd bestelden mijn medeleidster en ik in januari 

2017 onze vliegtuigtickets naar het verre Oosten. Bestemming: Thailand. Met wat opzoekingswerk 

kwamen we uit bij Turkish Airlines. De kogel was door de kerk… met z’n negenen zouden we 14 dagen 

op buitenlands kamp gaan naar Thailand. Het vastleggen van de tickets was echter maar de start van 

ons avontuur…  

Een belangrijke partner in onze voorbereiding was Wegwijzer VZW. Op 17 mei 2017 hielden wij met 

Bert van Wegwijzer VZW een vergadering waarbij we een globale kampplanning in elkaar gestoken 

hebben. We zette onze reisroute in elkaar en bespraken een aantal praktische zaken.  
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2. De Reisroute 
Ons globaal reisplan werd zoals eerder vermeld opgesteld in samenwerking met Wegwijzer VZW. Ter 

plaatste hebben we alles zelf ingevuld: slaapplaatsen zoeken, eten, activiteiten, vervoer, …  

Een App die hiervoor onmisbaar bleek te zijn was: MAPS.ME.  

 

Ik raad aan om deze App te downloaden op een smartphone. In België kan je alle kaarten downloaden 

om deze op kamp offline te kunnen raadplegen. Deze App gebruikte ik dagelijks meerdere malen en 

heeft ons vaak geholpen.  

Om het thuisfront op de hoogte te houden, hadden we ook een facebookgroep aangemaakt waar we 

geregeld updates op postte. Deze facebookberichten zal ik hieronder ook vermelden aangezien ze 

mooie weergaves waren van ons dagelijks doen en laten in Thailand. (jin’99@Thailand. Al onze foto’s 

zijn hier ook op terug te vinden). 

Ik zal hier ook tips en advies meegeven in verband met oplichting. Thailand staat bekend om zijn 

oplichting ten aanzien van toeristen. Aan de andere kant vermijden Thaise mensen confrontaties en 

woordwisselingen. Wanneer wij geconfronteerd werden met mensen die ons te veel geld wilden 

aftroggelen, moet je gewoon duidelijk NEEN zeggen en aanstalten maken om weg te gaan, vaak 

houden ze je dan tegen met een prijs die al vele malen minder is dan de aanvankelijke prijs.        

- Luxemburg  -> Bangkok  
Vanuit België werden we door drie ouders naar de luchthaven van Luxemburg gebracht. Daar namen 

we een eerste vliegtuig tot in Istanbul, Turkije. Vanuit Istanbul vlogen we door naar Bangkok. Deze 

vlucht duurde negen uur. In totaal reisden we 13 uur.   

Tips:   

Gsm abonnement: koop op de luchthaven van Bangkok onmiddellijk een internetabonnement voor 5 

euro. Op die manier heb je een hele vakantie super snel internet.  
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Eenmaal in Thailand word je overvallen door de drukkende hitte en wil je zo snel 

mogelijk naar je hotel. Taxi’s van de luchthaven weten dit ook en maken hier 

gebruik van. Zoek taxi’s met een meter, als ze geen meter hebben, betaal dan 

tussen de 300 en 500 Bath (Thaise munteenheid: 1 euro is 40 Bath). Onze 

taxichauffeur beweerde dat hij geen meter had, maar tijdens de rit ontdekte ik dit:  

Chauffeurs verstoppen hun meter vaak onder hoeden (zie foto).  

Haal op de luchthaven ook direct een grote som geld af, dan moet je in de drukke 

stad niet meer op zoek naar een bankautomaat. Oppassen voor het wisselgeld van de taxi’s, altijd goed 

tellen.  

Facebookbericht: Eerste dag zit erop en het was nu al een succes! Een paar van ons hebben voor de 

eerste keer een Thaise massage ondergaan! Andere hebben het grootste winkelcentrum van Thailand 

doorzocht naar goede koopjes . Na een vermoeiende 24u gaan we eindelijk wat rust inhalen voor 

morgen naar Ayuttaya!  

 
Geniet de eerste dag van de grootstad. Snuif de geuren en kleuren op en wandel door de 

miljoenenstad. 

- Bangkok  -> Ayuttaya 
In het ‘Hualamphong’-treinstation in Bangkok kochten we treinkaartjes om naar Ayuttaya te gaan. 

Ayuttaya is de oude hoofdstad van Thailand en staat vol met tempels. Deze zijn toegankelijk vanaf een 

klein bedrag: 50 Bath per persoon, sommige tempels minder. Ter plaatse lieten we ons vervoeren door 

tuktuks. Probeer af te dingen tot 100 Bath voor de ritten. Ayuttaya was het culturele gedeelte van ons 

kamp.   
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Facebookbericht: Na een uur en half op de trein te zitten (waar elke Thai zo vriendelijk was om zijn 

plaats af te staan) hebben we vandaag de oudste stad van Thailand bezocht. De oude tempels en ruïnes 

waren spectaculair om te bekijken. De hitte blijft, maar de lucht was hier veel beter dan in Bangkok. 

We hebben voor de eerste keer een tuktuk genomen en hiermee reden we door Ayutthaya voor een 

appel en een ei 😎. We verschoten van het cultuurverschil, maar wij worden hier met open armen 

ontvangen. Nu reizen we verder met de nachttrein naar het National park khao sok.  

Het was weer een geslaagde dag vandaag! 👍 🏯 😍 

- Ayuttaya   -> Khao Sok National Park 
Aangezien we maar twee weken Thailand te goed hadden, eigenlijk te weinig om alles te zien, moesten 

we aan goed timemanagement doen. Het openbaar vervoer in Thailand is hiervoor een godsgeschenk: 

’s nachts reizen.  

Vanuit Bangkok namen we de nachttrein naar Surat Thani, een treinrit van ongeveer 9 uur. Surat Thani 

is dé verbindingsweg om verder te reizen in het zuiden van Thailand. In Surat Thani was het wel even 

zoeken naar het openbaar vervoer maar uiteindelijk vonden we dit. Hier waren ook veel opdringerige 

mensen die tochten aanboden tegen woekerprijzen. Wij bepaalden onze reis liever zelf en namen een 

publieke bus naar het Khao Sok National Park. Via de App MAPS.ME boekten we een bungalow in de 

jungle. Samen met de uitbaters van de bungalow ‘monkey mansion’ regelden we onze activiteiten in 

het nationale park. Een nachtsafari, een tweedaagse trektocht in de jungle. Voor mij waren dit de 

hoogdagen van het kamp. Dit was het avontuurlijke gedeelte van het kamp.    
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Facebookbericht: Dag 3: Vandaag zijn we toegekomen in Surat Thani. Na een nacht op de nachttrein, 

waar niemand geslapen heeft, gingen we meteen opzoek naar een hostel dichtbij Khao Sok National 

Park. We vonden meteen een droomparadijs. Na een hele dag goed eten, drinken, tot rust komen gaven 

ze ons een goed idee om een nachtsafari mee te doen, Waarbij een gids ons rond leidde en ons de 

gekste dieren heeft laten zien. Na een uur wandelen begon het te regenen en waren we helemaal 

verzuipt 😂Sommige van ons namen bloedzuigers terug mee naar onze hostel � �  

Morgen begint onze tweedaagse trektocht door Khao Sok. Na een rustig dagje chillin de hangmatten 

doen we nu rustig verder en sluiten we de dag af met weer fijne herinneringen 😍 😎   

Dag 5 : gisteren vertrokken we om 9u naar het meer van Khao Sok. Na een uur varen in een bootje (in 

de gietende regen) kwamen we toe in hutjes op water, waar we één nacht verbleven. De eerste dag 

trokken we meteen de jungle in. We konden genieten van een stevige tocht en de mooie natuur. Na de 

tocht konden we zwemmen en genieten van de rust. Vandaag zijn we vleermuizen gaan spotten in 

grotten. Nadien maakten we een zalige boottocht van drie uur waar we allemaal niet door hadden dat 

we aan het verbranden waren . Als kreeften zitten we nu op de night Ferry op naar het volgende 

paradijs: Kho Pangan!   

- Khao Sok National Park -> Ko Phangan 
Vanuit het Nationale park reisden we terug naar Surat Thani om van daar de nachtboot te nemen naar 

Ko Phangan. Hier zouden we ook het grootste gedeelte van het kamp verblijven. We vonden een 

aangenaam resort aan het strand: Phangan Beach Resort. Vanuit dit resort stippelden we alle 

activiteiten uit, in samenwerking met enkele locals die we ontmoetten aan het resort. We hikten tot 

het hoogste punt van het eiland, we gingen naar de Half Moon Party (minder toeristisch dan de full 

moon party en vele maal aangenamer), we bezochten de Phaeng waterval, we bezochten een 

waterpretpark: the phangan challange, we maakten een eendaagse trip naar het Ang Thong national 

park waar we snorkelden en een grot bezochten. 
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Facebookbericht: Dag 6&7: Gisteren zijn we toegekomen op het eiland Kho Phan Ngan. Om 6 uur in de 

ochtend kwamen we toe niets wetend waar naartoe. Na wat zoeken vonden we een hotel waar we 

enkele dagen aan het strand op rust kunnen komen en genieten van het goede leven. Vandaag zijn we 

een waterval gaan bezoeken, die spijtig genoeg droog stond (in het regenseizoen �). We konden wel 

genieten van het prachtig uitzicht over het eiland na een helse klim. Het was zeker de moeite 

waard! Nadien gingen we verder voor de mega coole Wipe Out. Tuur, Dries en Wout wonnen een gratis 

drankje, omdat zij de enige waren die het volledige parcour perfect konden afronden 😎.  

Vandaag sluiten we de dag af met een gezellig Thaise night street Market waar een paar souvenirs en 

cadeautjes werden aangekocht 😍. 

De laatste dagen op het eiland waren genieten. Op het eiland Kho Phan Ghan vond het grote halfmoon 

festival plaats. Na een nacht vol amusement waren we allemaal blij dat we van het zwembad konden 

genieten. De laatste dag op het eiland konden we met een boot naar het ang thong national park gaan. 

Daar bezochten we een lagoon en beklommen we een berg waar we alle 42 eilanden konden 

bewonderen. Na een zalig leven met goed eten, vriendelijke mensen en veel amusement keren we nu 

terug met de nachttrein naar Bangkok om de laatste twee dagen de grootstad te bewonderen 😍

� 🏯 
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- Ko Phangan -> Bangkok 
Na een viertal dagen genieten van het zon-zee-strand gevoel namen we van Ko Phangan een nachtferry 

naar Surat Thani. In Surat Thani namen we de nachttrein naar Bangkok. In de trein boekten we een 

motel in China Town, het Norn Yaowarat Hotel. De twee dagen die we nog in Bangkok spendeerden, 

hebben we opgevuld met het bijwonen van een Thai Box wedstrijd, het bezoeken van een Rooftop Bar, 

het varen op een ferry op de Chao Phraya River, lekker eten en genieten van de grootstad. Daarna was 

het tijd om onze zak te maken en naar de luchthaven te gaan. 

In de luchthaven controleerden we onze zak nog eens goed op verboden goederen. Af en toe wordt er 

drugs gestopt in rugzakken van toeristen. Thaise cellen zijn geen pretje… In Bangkok is er een 

gevangenis die je kan bezoeken die vol zit met buitenlandse gevangenen.     

 

Algemene tips 
-Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer, hoe aanlokkelijk het ook is om 

toe te geven aan de aanklampende Thaise mensen met mooie aanbiedingen.  

-In juli is het regenseizoen al begonnen in Thailand, maar eigenlijk hebben wij daar bitter weinig last 

mee gehad. Laat u niet ontmoedigen door de regen. Het regent één à twee keer kort maar hevig per 

dag.  

-Als een Thai te goed Engels kan en u zelf aanspreekt, dan moet je oppassen. Deze mensen zijn uit op 

je geld.  

-In Thailand rijden ze links, laat je niet vangen en altijd goed kijken voordat je de straat oversteekt.  

-De regeling van de treinen kan je vinden op de site: Royal Thai Railway 

 

 

 

Beleef Thailand en laat het gebeuren, je komt altijd wel ergens terecht.  

  

 

 

 

 


