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En ik dacht dat ik mijn dorp wel kende…………..

This is Thailand sir 
Door Do van Drunen.
Trotse bewoner van Cha-am.

Waarom zou ik mij laten verleiden tot een fietstocht 

als ik al 7 jaar in Cha-am woon ?

Op de maandelijkse bijeenkomst van de NVT in Hua Hin 

vertelde de voorzitter enthousiast over

een wel heel bijzondere tocht door mijn dorp.

Een vijf uur durende fietstocht ?  Mmmmmm……..  en …….  

Phhhhhhhh………..

Maar mijn nieuwsgierigheid was toch gewekt.  Vooruit dan 

maar. Even doorbijten.

Tijdens de breefing in een mooi tuinrestaurant werd ik 

gerust gesteld door Pi Na , 

onze vriendelijke toergids.  

“ Don’t worry , our tour is only one and a half hour on the 

bicycle ,

and we take it very easy with eight visits and lots of cold 

drinks , cold towels  , fruit and snacks.”

“ Cha-am Biycle Tours will show you places you normally 

never visit “   Mmmm , Ben benieuwd.

Na een goede kop koffie met cake vervolgens met nog zeven 

medeslachtoffers op de fiets 

met als eerste stop de grote overdekte markt.  Voor mij niets 

nieuws onder de horizon vreesde ik.

Onze gids kent echter iedereen op de markt en dat leidt di-

rect al tot interessante beziens- en 

wetenswaardigheden. We zien hoe lotusbloemen worden 

gevouwen tot kunstzinnige bloemstukjes, 

hoe cocosmelk geperst wordt maar ook hoe lekker het uit-

einde van een kippepootje met nageltjes 

wel kan worden afgekloven.  Mmmmm …….nee dank je, 

vandaag maar even niet.

Varkensdarmen , ingedikt bloed of een lekkere gemarineerde 

kikker dan maar ?  Nou , ook maar 

even niet.  Als compensatie voor al die culinaire verschrik-

kingen krijgen we godzijdank lekkere

ananas aangeboden , vervolgens een lokaal bereid pud-

dingtje en als toetje een  lekker sateetje.

Hanengevechten
Dan op naar het oude dorp , een doolhof van nauwe straatjes 

met een mix van oude 

boerderijtjes, houten huisjes en dikke villas.  Alles boven op 

elkaar.

We stoppen bij een bouwval met wat vieze koeien en lopen 

achterom naar een groep mannen

die op hun hurken zich druk maken bij een hanengevecht. 

Als dierenliefhebber ben ik daar niet 

bepaald van gecharmeerd  maar Pi Na stelt mij direct gerust. 

Geen verwondingen hier en geen 
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van gezien.

Maar nee , deze blijkt toch wel anders. Een volledig houten 

tempel met indrukwekkend houtsnijwerk

en binnen een museum met  Buddha spulletjes  maar ook 

een antieke radio .

een oude tv en een Remington typemachine . Een wat 

vreemde mix. 

Ook het naastgelegen boerenmuseum is en verrassing met 

uitleg over de allerlei werktuigen. 

Al weer wat geleerd over mn oude dorp. Na uitleg over de 

begrafenis rituelen , bezoeken we 

de Buddha grotten en het “ ladymonk “ dorp waar men hout-

skool maakt voor de verkoop.

En ik dacht dat ik Cha-am kende………………

Volgende stop bij een peuterzaaltje voor ukkies uit arme 

gezinnen.

 Ze verwelkomen ons met : “ Good morning……..Welcome to 

our school. How are you today ?”

Ien ik ben meteen verkocht. Ze zingen liedjes voor ons en 

doen zakdoekje leggen.

Heel scheetig allemaal. Als Pi Na ons verteld dat het schooltje 

gesponsert wordt door Cha-am Bicycle 

Tours en we ook subtiel geattendeerd worden op een do-

natiebox  wordt door iedereen de knip 

spontaan open getrokken.

Uitgezwaaid door de ukkies op naar een “ ladyghost house “ 

. Er volgt een mooi verhaal over een 

oude dame uit het dorp die droomde over een “ladyghost” 

die in de rivier dreef in een oud stuk 

hout. “Please save me and I will make sure that you win the 

lottery” zei de ladyghost.

 De oude dame charterde een paar kerels , vond het stuk 

hout en hees het aan de kant. 

En laat ze nou  vervolgens echt  de lottery winnen…………….

Dus uiteraard werd er als dank een huisje voor de ghostlady 

gebouwd met voor elke dag van de 

week een mooie jurk , wat cosmetica erbij en natuurlijk 

regelmatig een vers flesje rode Fanta.

scheermesjes.  Integendeel , de hanen zijn voor de eigenaren 

een kostbaar bezit waar ze veel geld 

mee kunnen verdienen. Ze worden  vertroeteld , gemasseerd 

en gewassen. Er wordt zwaar gegokt 

en de haan die als eerste probeert weg te lopen heeft ver-

loren.

Bad Luck 
Met een nieuwe ervaring rijker fiets ik vervolgens door de 

rustgevende verkoelende rijstvelden.

In een droge sloot zie ik afgedankte geestenhuisjes liggen. U 

weet wel , je ziet ze vaak in de tuin 

staan voorzien van wat eten en een flesje rode Fanta. Ik zie 

er ook een mooi beeldje liggen van een

oud echtpaar op een bankje . Zonde om weg te gooien toch ? 

Ik stap af om het op te rapen.

Pi Na volledig in paniek. “Oh no , oh no ! Don’t touch it. 

Please ! It will bring you very bad luck .”

Het blijkt dat men hier zijn geestenhuisje dumpt als de 

mensen “ bad luck “ hebben.

Vervolgens kopen ze een nieuwe en hopen op betere tijden.  

Weer wat geleerd.

Door naar een tempel .  Daar heb ik er inmiddels genoeg 

de rijstvelden
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Inmiddels is het voor de dorpsbewoners  die wel wat geluk kunnen ge-

bruiken een populair 

bedevaartshuisje geworden .

En dan op naar een 80 jaar oude stampend , kreunend , stoffig rijstfab-

riekje vol spinnewebben.

Het wordt speciaal voor ons op gang gebracht met een wirwar van  rafe-

lige aandrijfriemen.

De  oude eigenaar toont ons vol trots het eindresultaat van verschillende 

kwaliteit rijstkorrels.

Een indrukwekkend spectakel.  En ik dacht dat ik Cha-am kende………

Vervolgens worden we verrast door een bezoek aan een oude familie com-

pound.

Een ommuurd minidorpje binnen het oude dorp waar meerdere gezinnen 

van dezelfde familie 

samenwonen in een soort commune. Centraal een groot oud teakhouten 

huis op palen waaronder 

men samenleeft en daar omheen diverse huisjes  . Wat loslopende  kippen 

, wat koeien en een 

smoezelig eettentje maken dit authentieke plekje compleet.

En zo kan ik nog wel even doorgaan maar hier laat ik het bij.

Laat maar weten wanneer je naar Cha-am komt dan stuur ik je wel door 

naar Pi Na.


