


DE DVJ FORMULE: 

EEN ONBETROUWBAAR RUSSISCH KOEKBLIK  + JE BESTE 
VRIENDEN + VERDWALEN IN DE MOOISTE LANDSCHAPPEN 

= 
ULTIEM GELUK 



	 	 	

Kirgizië is geweldig. Kirgizië heeft alles. Tot vier 
jaar geleden was Kirgizië officieel (volgens de 
NY Times) het onbekendste land ter wereld. 
Inmiddels staat het op nummer 5 in Lonely 
Planets top destinations en zal het helaas hard 
gaan met de bekendheid. Maar Kirgizië is 
populair om een reden. Om heel veel redenen. 
Het is niet alleen een waanzinnig knap land. 
Het is een fantastisch divers land. Door haar 
Sovjetverleden en haar ligging in de uitlopers 
van de Himalaya tegen China aan krijg je 
zachtst gezegd gekke contrasten. Zo kun je ’s 
avonds ondersteboven in de lampen hangen 
van een ordinaire, maar heerlijke karaokebar. 
De volgende dag kun je in anderhalf uur op 
3000 meter hoogte, oog in oog staan met 
Kirgizische nomaden die leven van jagen met 
adelaars. Wij zijn drie jaar geleden verliefd 
geworden op dit land en willen het met jullie 
delen, op een unieke, avontuurlijke wijze.  

Let op! Je gaat niet mee met De Verdwaalde 
Jongens voor een ontspannen vakantie. De 
kans op autopech is reëel. De kans dat je twee 
dagen achter elkaar dezelfde onderbroek aan 
hebt is zéér reëel. Maar mijn lieve hemel: deze 
Russische schoonheden zullen je hart sneller 
laten kloppen en je een bijna verliefd gevoel 
bezorgen. En Kirgizië is een land dat je elke 
paar uur een ander oogverblindend landschap 
om je oren slingert. Wat ons betreft een wonder 
dat het hier nog zo uitgestorven is. Tegelijkertijd 
precies de reden om nu te gaan. 

We willen je ook weer niet te erg afschrikken. 
We hebben er nu twee edities op zitten en bij 
beide edities hebben we elke kilometer uit het 
Roadbook gereden. Er is 0,0 technische kennis 
van auto’s nodig. Het enige wat je nodig hebt is 
een avontuurlijk karakter, vertrouwen dat het 
goed komt, en je moet stressbestendig zijn als 
je auto er op een 4000 meter hoge berg mee 
kapt. De veiligheid zit hem in het feit dat we 
met 10 auto’s op weg zijn en dat iedereen 
bereid is je te helpen.  

DVJ is een groepsreis en tegelijk hebben we 
een hekel aan dat woord. We rijden eenzelfde 
route maar overdag zijn jij en je vrienden vrij om 
te doen wat jullie willen. Je volgt geen paraplu, 
we rijden niet in colonne, we stoppen niet 
tegelijkertijd bij dezelfde highlights en we 
bezoeken niet samen een tempel. En als jij 
even geen zin hebt in andere mensen? Voel je 
vrij om je tent 100 meter verder te zetten en je 
even aan de groep te onttrekken. Allemaal 
geen probleem. 

EEN ROADTRIP MET DE VERDWAALDE 
JONGENS VEREIST GEEN TECHNISCHE 
KENNIS. DE AFGELOPEN JAREN HEBBEN 
ALLE TEAMS ELKE KILOMETER UIT HET 
ROADBOOK GEHAALD. EN DAT WAREN 
GEENSZINS AUTOMONTEURS OF HANDIGE 
HARRY’S. WE ZIJN MET 10 AUTO’S 
ONDERWEG. WE HELPEN ELKAAR BIJ PECH 
EN DELEN ’S AVONDS WODKA, KOUD BIER 
EN STERKE VERHALEN.  

We houden de informatie het liefst zo beperkt 
mogelijk. We willen het type reiziger mee dat er 
van houdt niet te weten wat de volgende dag 
gaat brengen. De route blijft geheim en wisselt 
jaarlijks. We starten en finishen in Bishkek, de 
hoofdstad van Kirgizië. Alles wat er in de twee 
weken daartussen gebeurt is een avontuur.  

De Verdwaalde Jongens zijn graag uit hun 
c o m f o r t z o n e . W i j r e g e l e n g e e n 
satelliettelefoons of back-up wagens met 
automonteurs. Bij autopech zul je zelfredzaam 
moeten zijn. Sleur elkaar naar een Kirgizische 
garage, verwissel elkaars band. De organisatie 
doet dit niet voor je. Wij horen ’s avonds bij het 
k a m p v u u r g r a a g h o e j i j t u s s e n d e 
nomadententen met een paar herders die geen 
Engels kunnen, hebt geregeld dat jouw 
schokbreker is gelast. Wij geloven dat precies 
díe verhalen de herinneringen zijn waar jij het 
over dertig jaar nog over hebt. Uiteraard laten 
we je nooit in de middle of nowhere achter. 

WAT FIJN OM TE MERKEN DAT ER NOG MENSEN OP ZOEK ZIJN NAAR RAUW AVONTUUR. DAT ER MENSEN ZIJN 
DIE TWEE WEKEN ROADTRIPPEN IN EEN ONBETROUWBARE RUSSISCHE WAGEN, IN EEN LAND WAARVAN 
NIEMAND ECHT WEET HOE JE HET UITSPREEKT (LAAT STAAN WAAR HET LIGT),  ALS DE ULTIEME VORM VAN 
VAKANTIE ZIEN. BEN JIJ KLAAR OM TE VERDWALEN DOOR HET PRACHTIGE KIRGIZIË? HET LAND VAN WILDE 
PAARDEN EN WILDE KARAOKEBARS? WELKOM BIJ DE VERDWAALDE JONGENS. 





Elk team krijgt op dag 1 het 
Roadbook. Daarin staan per dag de 
eindcoördinaten van de dagetappes 

en de route er naartoe. 

Overdag slingeren jij en je vrienden/
vriendinnen jezelf onder het genot 

van een foute Russische deun over 
de mooiste Kirgizische 

stratenmaakhoogstandjes naar het 
eindcoördinaat. 

Aan het einde van de dag 
verwelkomen wij je met koud bier, 

eten, een kampvuurtje en de 
traditionele wodkatoast.

DE VERDWAALDE JONGENS IN HET KORT



‘Op reis door Kirgizië met De Verdwaalde Jongens is 
een avontuur. Dat was de belofte vooraf en die is meer 
dan waargemaakt! Kirgizië is een adembenemend 
mooi land met continu veranderende landschappen. 
Wij reden in een Buhanka. Wat een kracht in dat 
ogenschijnlijk krakkemikkige Russische blik! In totaal 
reden we met 9 auto’s in 2 weken door Kirgizië. Elke 
dag een etappe waarin wel iets stuk ging aan één van 
de auto’s, maar dat werd dan opgelost door een 
lokale held of handige reisgenoot. Aan het einde van 
de dag kon je lekker nagenieten en bijkomen onder 
het genot van een koud biertje en een wodka, 
kampvuurtje bouwen, tentje opzetten, samen eten en 
vooral heel veel lol maken! Alles was zeer prettig 
georganiseerd door Jos en Yme, niet teveel, niet te 
weinig. Kortom een vakantie om nooit te vergeten!’

‘De roadtrip door Kirgizië behoort tot de mooiste tijd 
van mijn leven. Ongelofelijk genoten van de vrijheid, 
de landschappen, de Kirgiezen, de hitte, het stof, de 
reisgenoten en niet te vergeten de onverwoestbare 
Buhanka. Supergoed reisconcept voor avonturiers 
met lef.’

‘Fenomenaal! Een unieke reis, een fantastisch 
land, ‘alleen op de wereldplekken’ gezien, 
bijzonder lieve bevolking, mooie bazaars, 
heerlijke hapjes, etc, etc. Mijn eerste groepsreis 
maar door het karakter van de reis is het 
ontzettend fijn om in een groep te zijn. Een warm 
nest, ’s avonds weer ‘thuiskomen’, maar overdag 
gaat ieder zijn eigen weg in dezelfde richting.’

‘Ik heb er wel even voor moeten strijden om het thuis 
erdoor te krijgen als jonge vader, maar dat is een van mijn 
beste beslissingen ooit geweest! Kernwoorden van DVJ 
voor mij zijn: authentiek avontuur, fantastisch vervoer, 
heel veel lol, fantastische landschappen, elke dag 
compleet anders, kampvuur, sterrenhemels, wodka, 
muziek. Wat ik nog wil toevoegen, is dat ik blij ben dat ik 
dit met 5 vrienden heb gedaan! Het is zó vet om dit met 
elkaar te ervaren want over 50 jaar wil je het hier nog 
steeds met elkaar over hebben! Mijn vrienden en ikzelf 
zijn echt geen handige techneuten of doorgewinterde 
survivors, maar met elkaar kwamen we er altijd weer uit. 
Ook al was het af en toe stress, daar worden de verhalen 
bij het kampvuur 's avonds alleen maar beter van! Ik zou 
er spijt van hebben gehad als ik dit had moeten missen, ik 
wens iedereen deze trip toe!’





Een beeld zegt meer dan duizend woorden. 

Check hier de aftermovie uit 2019

https://youtu.be/yr2l4q4p680
https://youtu.be/yr2l4q4p680


WWW.DEVERDWAALDEJONGENS.NL

PRAKTISCHE INFORMATIE 

DATUM:	  

Editie 1:	 5 - 18 juli 2020 
Editie 2:	 23 juli - 5 augustus 2020 

BESCHIKBARE AUTO’S: 

6X UAZ BUHANKA (MAX 4 PERSONEN) 
2X UAZ HUNTER (MAX 3 PERSONEN) 
2X LADA NIVA (MAX 2 PERSONEN) 

PRIJS: 

1600 EURO PP WANNEER JE MET 4 PERSONEN 1 AUTO BOEKT 
1700 EURO PP WANNEER JE MET 3 PERSONEN 1 AUTO BOEKT 
1800 EURO PP WANNEER JE MET 2 PERSONEN 1 AUTO BOEKT 

Groepen van vier krijgen voorrang op de Buhanka’s. 

Voor dit bedrag ben je 14 dagen onderweg. Auto, Roadbook, papierwerk, avondeten, biertjes en 
elke avond de traditionele wodkatoast zitten daarbij in. Vliegticket (350 euro als je vroeg boekt, 600 
euro als je laat boekt), benzine, ontbijt, lunch en zure paardenmelk is voor eigen rekening. Reken 
hier 200 euro pp voor als je niet gek doet en 400 euro als je helemaal los wilt gaan op de 
paardenmelk. 

Probleem: jij bent overtuigd, maar je krijgt je vrienden niet zo ver om met jou naar Kirgizië af te 
reizen. Individueel opgeven is in principe niet mogelijk. Mochten er meerdere individuele 
aanmeldingen zijn, dan kunnen we jullie met elkaar in contact brengen. Klikt het en zie je het zitten 
om twee weken bij elkaar in de auto te zitten, dan zijn jullie van harte welkom! 

Voor elke auto geldt een borg van 400 euro. Mechanische reparaties betalen wij. Krassen, deuken, 
lekke banden, sterretjes in de ruiten en overige schade door eigen schuld zijn voor eigen rekening. 
Wat voorbeelden: afgelopen editie hebben zes van de negen teams hun borg volledig 
teruggekregen. Eén team was hun borg kwijt omdat zij een achterdeur kapot hadden gereden op 
een lantaarnpaal, één team was een deel van hun borg kwijt door bodemschade en een flinke 
deuk doordat zij een steen hadden geraakt. Eén team had een kras op de zijkant van hun bus, dat 
kostte hen 60 euro.  

OVERNACHTEN: 
Slapen doen we in Yurts, we kamperen wild en zowaar een keer een bed en een douche voor als 
er een avondje in de lampen gehangen moet worden. Je neemt je eigen tent/matje/slaapzak mee.  

Om je plek te verzekeren is een aanbetaling van 300 euro per deelnemer voldoende.  
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