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08 Het Cubagevoel
Wie van Amerikaanse oldtimers houdt, kan in Cuba zijn hart ophalen. Tel daarbij 
dat je er elke dag lacht en danst, en voor Karin en Ruud is het de perfecte fiets-
bestemming.

14 Over de Brabantse savanne
Kijk door je oogharen naar Noord-Brabant en je waant je in Afrika, met reeën 
in plaats van gnoes en rupsen in plaats van giftige slangen.

17 THEMA Noord-Frankrijk
Noord-Frankrijk saai? Hoe kan een regio die champagne voortbrengt, Vlaamse 
roots heeft én het decor is van een klassiek kinderboek saai zijn?

34 Van Rijn naar Rostock
Tijdens de coronaluwte stuit Ronny in het noorden van Duitsland op een groene 
megalopolis, het epicentrum van de Hanze en stoplichtmannetjes.

38 Tussen vlinders en virus
Terwijl Marion en Joost in Tasmanië door wolken kussende vlinders fietsen, 
pakken zich ongemerkt donkere wolken samen boven hun vakantie.

© Beeld voorpagina RUUD GEUKE – Karin en Ruud trokken via casa 
particulares door Cuba. Lees hun verhaal op pagina 8.

30 Fietsen met een missie
Ben en Linda fietsen niet alleen voor zich-
zelf, maar willen ook iets terugdoen voor 
alle gastvrijheid die ze onderweg ervaren.

‘Als initiator van het 
 thema kan ik kort zijn: 
Noord-Frankrijk is een 
zee van ruimte en rust, 

relatief dicht bij huis.’
(pagina 17)

ERIK VAN  
DEN BOOM

BRON: THE AGE, 13 MAART 2020.
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Dit magazine wordt gepubliceerd als verenigings-
blad van De Wereldfietser in Nederland en De 
Vakantiefietser in Vlaanderen. Leden krijgen dit 
blad vier keer per jaar toegestuurd.

In Nederland loopt het lidmaatschap per kalender-
jaar en kost 22 euro. Vul het aanmeldings formulier 
op www.wereldfietser.nl in of stuur een mailtje naar: 
leden@wereldfietser.nl (ook voor adreswijzigingen). In 
Vlaanderen loopt het lidmaatschap ook per kalen-
derjaar en kost 24 euro. Word je in de loop van het jaar 

Colofon
lid, dan wordt daar in het abonnementsgeld rekening 
mee gehouden. Eerder in het jaar verschenen tijd-
schriften worden niet nagezonden. Adreswijzigingen 
meld je via: secretariaat@vakantiefietser.be.

Stuur je mooiste reisverhalen met foto’s en de rou-
te  naar  redactie@tijdschriftwereldfietser.nl of naar 
redactie@vakantiefietser.be. Artikelen en foto’s die in 
het tijdschrift zijn verschenen, zullen ook  worden 
gepubliceerd op de verenigingswebsites van De 
Wereldfietser en De Vakantiefietser.

van de redactie
Op de bonnefooi verkennen Jeroen Kleiberg 
en zijn vriendin Mette het Zuid-Nederlandse 
grensgebied, waar het in tegenstelling tot 
de bekende Brabantse natuurgebieden nog 
heerlijk rustig is. In zijn verhaal (pagina 14) 
tipt hij ook nog andere routes door het 
Brabantse landschap, zoals de LF13, de 
Schelde-Rheinroute. Het is misschien een 
kleine geruststelling voor fietsers die zich 
bezorgd afvragen of er deze zomer nog 
spontaan een plekje op de trekkersveldjes 
van de campings is te vinden. Want of je nu 
op fietsvakantie gaat in eigen land of een 
wereldreis maakt, aan het einde van een 

lange fietsdag nog twintig kilometer extra 
trappen voor een slaapplaats, wil niemand.

In dit nummer wordt aan verschillende 
nationale en Europese langeafstandfiets-
routes gerefereerd. 

Ronny van Hee vangt zijn reis door 
Duitsland aan op de Rheinradweg. Waar de 
route Neder land in buigt, gaat Ronny ver-
der naar het noordoosten. 

Kees Swart vertelt over zijn route langs de 

frontlijn van de Eerste Wereldoorlog (pagina 20). Het zijn 
routes met een thema, die ons iets over het econo-
mische belang van de grote rivieren of over de geschie-
denis vertellen. Tegen het eind van zijn tocht fietst 
Ronny door een landschap dat hem Hollands aandoet 
langs de restanten van wachttorens die herinneren aan 
het IJzeren Gordijn.

In het verhaal van Franky De Langhe (pagina 26) bui-
gen we op zijn zelfgemaakte route met de Schelde af 
naar het zuiden. Vanuit Gent volgt Franky de rivier terug 
naar de bron. De geboorteplaats van de 360 kilometer 
lange rivier blijkt een teleurstellend poeltje met stil-
staand water te zijn. De reis naar de bron is echter de 
aanleiding tot een verrassend mooie route door het 
noorden van Frankrijk, waar volgens Franky nog een 
bevrijdende rust heerst.

De rust, leegte en verlatenheid worden ook door ande-
ren aangeprezen in het thema Noord-Frankrijk. Bernard 
Bouw meester werd aangenaam getroffen door de 
monotonie van het Noord-Franse platteland. Bert 
Sitters laaft zich aan het Vlaamse verleden en doet zich 
tegoed aan potjevleesch met reuzebier.

Kees’ route langs de frontlijn van de Eerste Wereld-
oorlog, dwars door het noorden van Frankrijk, is naar 
eigen zeggen een cultuurhistorische fietsroute die niet 
alleen gaat over loopgraven en slagvelden, maar ook 
over fraaie natuur, landschappen en stadjes. In Noord-
Frankrijk vind je volgens Kees nog volop stilte en ruimte. 
En niet onbelangrijk: voldoende plek op de campings. b

Niemand wil na een lange fietsdag nog twintig 
kilometer doortrappen voor een slaapplaats

BERT PLATZER             

EINDREDACTIE

HERMAN KOPPELMAN   JAN POSTEMA 

FROUKE VAN OMMEREN

HOOFDREDACTIE
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Sinds de wegenwerken tussen Tarija en Entre 
Ríos in Bolivia begonnen waren, stond de weg 
erom bekend: el polvo, ofwel ’het stof’, dat in 
een dikke laag over heel de baan lag. 
Verraderlijk, zo bleek. Onder het spul lagen 
losliggende stenen te wachten tot een niets-
vermoedende fietser zijn bocht te snel nam. 

De schade viel gelukkig mee, maar ik besloot 
toch naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te 
gaan. Dat lag 35 kilometer verder bergaf. De 
nacht viel en mijn naafdynamo had het sinds 
een paar dagen begeven. Het was pikkedon-
ker. Spijtig wel dat ik niet van de afdaling 
genieten kon na mijn harde klimwerk. 

In het ziekenhuis werd ik fantastisch gehol-
pen. De verpleegster vulde de naam van haar 
zoon in op de verzekeringspapieren, zodat ik 
niets hoefde te betalen. Zo van die zaken waar 
je niet om vraagt, maar die de reis met al zijn 
verrassingen je toewerpt. “Gracias, mamá”, zei 
ik welgemeend. b

TEKST EN BEELD WOUTER COCQUYT

DIT ZAG IK is een buitengewone foto van een 
fietsreiservaring. Wil je jouw ultieme reisfoto 
delen? Stuur dan je foto met een begeleidende 
tekst van maximaal 150 woorden naar:
redactie@tijdschriftwereldfietser.nl of redactie@
vakantiefietser.be.



6 tijdschrift voor fietsreizigers

TEKST BERT PLATZER EN FROUKE VAN OMMEREN op kleine schaal

Nachttreincoöperatie
De Nederlandse startup European Sleeper wil samen met de 
Tsjechische spoorwegmaatschappij RegioJet de nachttrein naar 
Praag nieuw leven inblazen. In de plannen is het mogelijk je fiets 
mee te nemen. De eerste nachttrein moet vanaf april 2022 van 
Brussel via Amsterdam, Berlijn en Dresden naar Praag gaan rij-
den. Volgens de plannen zal de trein de eerste maanden drie 
keer per week rijden, daarna dagelijks. Ook zijn er plannen voor 
een nachttrein naar Warschau. Om niet alleen investeerders, 

Podcasts
In haar podcast Die Wundersame Fahrradwelt 
praat de Hamburgse Johanna Jahnke over ‘alles wat 
twee wielen en het hart op de juiste plaats heeft’. In 
recente afleveringen bespreekt ze ‘bikepacking basics, 
de gravelhype en duurzaamheid’, praat ze met Jonas 
Deich mann over zijn rond-de-wereld triatlon (zie ook pagina 28) 
en neuro-atletiek training in het lange afstandsfietsen – inder-
daad, je hersens trainen om beter te kunnen fietsen.
The Creative Cyclist Podcast, de podcast van het Belgische fiets-
kledingmerk Le Coffee Ride, is gewijd aan ‘creative cyclists, riders 
who make a living or express themselves in an original way, doing 
their thing in the cycling world’. Het begrip ‘creatief’ wordt breed 
opgevat. Behalve interviews met de Nederlandse avonturierster 
Sanne Hitipeuw, ultra-endurance fietser Sofiane Sehili en Cyril 
Chermin, die al werkend als copywriter de wereld rond fietste, 
komen ook iconische (ex-)wielrenners als George Hincapie en 
Heinrich Haussler, en de oprichter van wielerkledingmerk Rapha 
voorbij.

https://die-wundersame-fahrradwelt.de
www.lecoffeeride.cc/the-creative-cyclist

ken, wijdt hij zich aan zijn online en non-profit fietsreis-
platform Cycle Planet. Op de site – en in de apps voor 
Android en iOS – vind je een wereldkaart met points of 
interest, zoals grensovergangen, ambassades en fietsen-
winkels. Ook is het platform te gebruiken om mensen te 
vinden bij wie je thuis kunt overnachten. En, last but not 
least, er is een database met landeninformatie, die door 
gebruikers zelf kan worden aangepast. Voor dit laatste 
doel is de inhoud van de opgeheven FietsVakantieWiki 
aan Cycle Planet ter beschikking gesteld. Bas runt Cycle 
Planet samen met een internationale groep vrijwilli-
gers. Heb je interesse om aan de site bij te dragen? 
Neem dan contact op met Bas: info@cycleplanet.org.

https://cycleplanet.org

Landeninfo en meer
De FietsVakantieWiki is dood, lang leve Cycle Planet! 
Nadat wereldfietser Bas Idsinga vorig jaar zijn fietsreis 
door Afrika wegens de coronapandemie moest afbre-



Authentieke plekken
In haar nieuwe boek Wallonië en de 
Arden nen –  365  buiten ge wone plek-
ken neemt Kris tien Hanse bout je 
mee naar de ‘authentieke plekken’ 
in Wallonië – voor elke dag één. De 
plekken variëren van archeologi-
sche en historische sites en minder 
bekende, maar niet minder interes-
sante musea tot bijzondere wijn-

kastelen, brouwerijen, restaurants en overnachtingsadressen. 
Langs deze  plekken stippelde Kristien 22 fietstochten (1111 kilo-
meter), 32 wandelroutes (203 kilometer) en 10 auto- of motortoch-
ten (861 kilometer) uit, op basis waarvan je zelf je ideale route kunt 
samenstellen. 432 pagina’s, 35,00 euro.

www.parkoers.be
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maar ook particulieren eenvoudig toegang te geven tot aandelen 
van European Sleeper, is het bedrijf vormgegeven als coöperatie. 
Eind mei gingen de aandelen in de verkoop en binnen een kwar-
tier waren alle aandelen gereserveerd. Daarmee heeft European 
Sleeper het benodigde startkapitaal van een half miljoen euro 
voor sales, marketing en klantenservice bij elkaar.

www.europeansleeper.eu 

Icoonroutes vervangen LF-netwerk
De komende jaren verandert het LF-netwerk in een reeks 
LF-icoon routes. De icoonroutes hebben een sterk thema, 
zoals de rijke historie van de voormalige Zuiderzee, of 
enkele van de historische waterlinies die Nederland telt.
Elke afzonderlijke route heeft een fietsgids, bijbehorende 
gratis app en een eigen website met route-informatie en 
leuke weetjes over het thema.

LF-routes zijn al ruim dertig jaar bekend als dé lange-
afstandsfietsroutes in Nederland en Vlaanderen. Nu er een 
landelijk netwerk van knooppuntroutes is, hoeven LF-routes 
geen netwerk meer te vormen. De nieuwe LF-icoonroutes 
zijn via knooppunten met elkaar verbonden. De focus komt 
te liggen op een beperkter aantal unieke LF-routes: de 
LF-icoon routes.

De bordjes van de voormalige LF-routes zijn zowel in 
Nederland als in Vlaanderen inmiddels weggehaald. 
Hiervoor in de plaats zijn negen icoonroutes ontwikkeld. In 
Nederland vinden de aanpassingen de komende jaren 
geleidelijk plaats. De LF21, LF22 en LF23 zijn al omge-
vormd tot de 440 kilometer lange LF Zuiderzeeroute. De 
bordjes van de LF3 en LF12 hebben plaatsgemaakt voor die 
van de LF Maasroute en de LF1 en LF10 zijn opgegaan in 
de LF Kustroute.

Informatie over de icoonfietsroutes, zoals een kaart,  
routebeschrijvingen en gpx-bestanden, vind je op: www.
nederlandfietsland.nl en www.vlaanderenmetdefiets.be.

De bordjes van de nieuwe 
LF-icoonroutes zijn wat klei-
ner dan de oude bordjes.

©
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TEKST KARIN GEUKE BEELD RUUD GEUKE KAARTJE MARC KNAPEN

Wildkamperen is verboden en campings zijn er niet, dus overnach-
ten we in casa particulares bij de mensen thuis. Het is een extra bron 
van inkomsten voor de Cubanen, naast het karige loon van de staat, 
omgerekend ongeveer 25 euro per maand. ‘Mi casa es tu casa’ is hier 
niets te veel gezegd. Wat een warmte en hartelijkheid! We eten voor 
een paar peso mee, veelal een voedzame maaltijd met bonen, rijst, 
kip en volop vers fruit.

Bij de casa in Matanzas mogen we onze fietsdozen stallen. De 
vriendelijke gastvrouw Majo neemt ons trots mee naar de donkere 
garage om haar Chevrolet Bel Air te laten zien. Vooral op de tast, 
omdat de stroom is uitgevallen, zien we een glimp van een hoog-
glanzende, wit met donkerblauwe oldtimer.

Als we tussen de kleurrijke oude Dodges, Fords en Chevy’s over de 
Via Blanca fietsen, wanen we ons in de jaren zestig. Wanneer we ook 
nog enkele paardenkarren inhalen, lijkt het wel of hier de tijd heeft 
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Met een pak CUC op zak, de Cubaanse 

toeristen valuta, trappen we vanaf  Matanzas 

richting Havana. Zo begint onze tocht op 

Cuba. De bijzondere cultuur, de natuur en 

Ruuds  fascinatie voor oldtimers wekken 

onze nieuwsgierigheid.

Mi casa es tu casa
In Cuba lach en dans je elke dag
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verfrissing rijden we met een tuktuk naar 
een zwemplek in het woud, waar we heerlijk 
afkoelen tussen Cubanen die hier met hun 
hele familie lijken te vertoeven.

Het slapen ‘s nachts wil niet echt lukken: 
kuil in het bed, een gettoblaster die tot diep 
in de nacht staat te dreunen, vervolgens 
blaffende honden en tegen de ochtend 
kraaiende hanen en tropische vogelgelui-
den. Tja, dat is Cuba. Wat ben ik trouwens 
blij dat die honden hier overdag zo tam zijn. 

Ze liggen vaak lusteloos op de veranda’s en 
komen pas aan het eind van de dag wat tot 
leven – het zal de warmte wel zijn.

Voor ons vertrek naar Cuba maakte ik me 
nogal zorgen of we wel overnachtingsplek-
ken zouden kunnen vinden. Dit blijkt echter 
geen probleem. Als we ergens overnachten, 
wordt er gevraagd waar we de volgende dag 
naartoe gaan en krijgen we vaak al een 
adres van een oom, vriend of nicht die ook 
een casa heeft.

Menigmaal als we in een dorp aankomen, 
staat er al iemand op ons te wachten – de 
tamtam gaat snel hier. Zo komt er in Bahia 

stilgestaan. De auto’s halen ruim in en claxonneren regelmatig als 
teken dat ze eraan komen. De ronkende bolides stoten een giganti-
sche walm roetdampen uit. Gelukkig draag ik ondanks de dertig 
graden mijn Buff, die ik af en toe voor mijn mond doe. Het is bijzon-
der je te bedenken dat de levensverwachting hier zo hoog is terwijl 
je longen worden geroosterd door deze uitstoot.

Na drie dagen fietsen we Havana binnen via de Malecón, de zes 
kilometer lange boulevard waarop de vissers staan te hengelen en 
turen naar de klotsende golven. In La Habana Vieja, het oude cen-
trum met zijn pastelkleurige gebouwen en cafeetjes waaruit salsa-
klanken komen, is het warm en druk. Dit is het echte Cubagevoel en 
daar hoort uiteraard een mojito bij.

We bezoeken het politieke hart van Havana, het 
Plaza de la Revolución, het plein waar Fidel Castro, 
leider van het land van 1959 tot 2008, uren durende 
toespraken hield. Fidel is geliefd en gehaat bij de 
Cubanen. Zijn voormalig rechterhand, de op jonge leeftijd overleden 
Che Guevara, is voor de meeste Cubanen vooral een glorieuze held. 
Kleurrijke afbeeldingen van deze twee iconen zien we in vele varian-
ten op huizen en muurtjes.

Snelle tamtam
Na Havana vervolgen we onze route westwaarts, licht klimmend 
naar het door UNESCO uitgeroepen biosfeerreservaat Las Terrazas, 
een op terrassen aangeplant bos van pijnbomen en palmen. In dit 
tropische gebied zijn vele vogelsoorten te spotten. Wat een prach-
tige groene oase.

Bij onze casa aangekomen, hakt de eigenaar buiten met een 
gigantisch mes de schil van een ananas. De kippen racen ervandoor 
met de schillen om ze op een veilige plek te verorberen. Na deze 

Tussen de kleurrijke oude Dodges, Fords en 

Chevy’s wanen we ons in de jaren zestig

Afbeeldingen van Che Guevara kom je overal in Cuba tegen, zo 
ook bij deze roze casa particular aan de kust bij Palma Rubia.

Kleurrijke gebouwen en oldtimers typeren het straatbeeld in Havana.



Honda ene Tito op ons afgelopen om ons 
een casa te helpen zoeken. Hij wil ons wel 
graag eerst meenemen naar zijn restaurant 
voor een drankje. Enigszins aarzelend gaan 
we met hem mee. Het voelt soms wat onge-
makkelijk, al die gastvrijheid.

Na een cola loopt hij voor ons meerdere 
casa’s af, het zweet blank in zijn nek, maar 
er is nergens plek. Het volgende dorp is der-

tig kilometer verderop en aan 
het eind van de dag, met een 
dreigend onweer in de lucht, is 
verder fietsen voor ons geen fij-
ne optie. Tito kan wel een taxi 
voor ons regelen. In no-time lig-
gen onze Koga’s vastgesjord op 

het dak van de oude, groene Dodge. Tito 
gaat mee in de taxi, waarmee we onder 
begeleiding van luide salsamuziek naar het 
volgende dorp hobbelen. We geven hem een 
T-shirt van Ruud als dank voor alle hulp.

Noodzakelijke creativiteit
Vol bewondering voor de prachtige natuur trappen we verder door 
West-Cuba, langs tabaksvelden en bananenplantages, over gravel 
of asfalt met gaten, oplettend of er niet ineens ergens een putdeksel 
is verdwenen. “Hola”, groeten we de bevolking, die vaak met belang-
stelling kijkt naar onze fietsen, want fietsen zoals die van ons zie je 
hier niet. Wel zien we enkele Cubanen op een oud brik van Chinese 
makelij, veelal zonder adequate remmen, met hun voeten over de 
grond remmend de heuvel af gaan.

Voor luxe moet je hier niet zijn, het is best vaak behelpen. Langs de 
weg zien we veel mensen met autopech, iets wat we nauwelijks 
meer kennen in Nederland. Hier knutselen de trotse autobezitters 
volop zelf aan hun heilige koe. Regelmatig kijkt Ruud even mee en 
zelden zit de originele motor nog onder de motorkap. De eigenaren 
maken zelf onderdelen en scharrelen her en der van alles bij elkaar 
– wat een creativiteit. Het is tevens noodzaak, want spullen impor-
teren gaat maar mondjesmaat.

Thuis hebben de Cubanen geen internet. Als we een groepje 
mensen op een pleintje bij elkaar zien zitten terwijl ze op hun 
telefoon kijken, is de kans groot dat er een openbare wifihotspot 
is.  Voor internet hebben we een kraskaart waarop je een code 
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Het voelt soms wat 

ongemakkelijk,  

al die gastvrijheid

25       50 km

Viñalesvallei

Matanzas

CUBA

Havana

Bahia Honda

Pinar del Río

Cayo Levisa

Playa Jibacoa

Palma Rubia
Las Terrazas

Karin en Ruud fietsten in 
juli 2019 zestien dagen in 
Cuba. Ze reden 730 kilo-
meter over verharde en 
onverharde wegen. Ze over-
nachtten in casa particu-
lares, een soort B&B’s. De 
temperaturen  varieerden 
van 22 graden ‘s nachts tot 
32 graden  overdag.

Onze fietspomp was een uitkomst voor deze Cubaan 
in de buurt van San Diego de los Baños.

Vissers op de Malecón in Havana.
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openkrast om op het wifinetwerk te kunnen. En dan maar hopen 
dat er signaal is om even contact te hebben met het thuisfront 
in Tubbergen. 

In Pinar del Río spreken we een Cubaan die in Duitsland heeft 
gewoond. Hij spreekt redelijk Duits en vertelt dat hij na vier jaar toch 
is teruggegaan naar Cuba. “In Cuba kijken de mensen nog naar 
elkaar om en ondanks dat het leven soms zwaar is, lach en dans je 
hier elke dag!”

Het communistische regiem van Fidel had zo zijn voor- en nadelen 
en de mensen die wij spreken zijn er wat verdeeld over. Momenteel 
is er een socialistisch regiem. Voor iedereen is er gratis gezond-
heidszorg, onderwijs en eten. Elke maand kan er met bonnen van de 
staat een rantsoen worden gehaald, maar de schappen in de super-
markten zijn vaak leeg. Geen wonder dat er een levendige, illegale 
handel in voedsel is.

Bizarre regels
In de Viñalesvallei fietsen we door een wonderbaarlijk landschap 
van tabaksvelden, waartussen de mogotes, begroeide en vreemd 
gevormde kalkstenen heuvels, omhoog rijzen. Bij de casa aangeko-
men doen we een wasje en settelen ons op de veranda om uit te 
kijken op dit merkwaardige landschap als Ruud opmerkt dat deze 
veranda op instorten staat. Hij tipt de eigenaar en wij vertrekken 
voor een drankje naar het dorp. Daar aangekomen worden we over-
vallen door een hoosbui, waardoor de straten blank komen te staan 
en de stroom uitvalt. Teruggekomen bij de casa blijkt ons wasje 
weggewaaid. Mijn fietsbroek is in de kolkende rivier afgereisd naar 
de tabaksvelden.

Hoe verder we naar de kust fietsen, hoe minder auto’s we zien. Nu 
zien we vooral vervoer per paard en te voet. Een open vrachtwagen 
doet dienst als bus. Het is warm en gelukkig krijgen we water mee 
van de casa, want onderweg is er niet veel te krijgen. Wel is er volop 
fruit te koop langs de weg. Voor omgerekend veertig eurocent kopen 
we twaalf banaantjes en een kopje koffie – dat het de mierzoete 
Cubaanse variant is, neem ik maar voor lief.

Onze gesprekken met de Cubanen voeren 
we met handen en voeten, omdat wij de 
Spaanse taal niet beheersen en zij nauwe-
lijks Engels spreken. Tot ons genoegen tref-
fen we in Palma Rubia een Engelssprekende 
gids met wie we de avond doorbrengen. Hij 
vertelt over de bizarre regels. Bijvoorbeeld 
dat Cubanen niet naar het paradijselijke 
eiland Cayo Levisa mogen, waar wij als toe-
risten wel een dagje verbleven. Ook vertelt 
hij dat er vroeger nog met dollars betaald 
mocht worden, maar dit werd binnen een 
week na de aankondiging afgeschaft. Omdat 
hij op een internaat zat, hoor-
de hij het nieuws pas op de 
laatste dag van die week en 
moest hij op een vrijdagmid-
dag naar de bank sprinten 
om zijn gespaarde dollars 
te wisselen.

Op onze laatste dag klimmen we nog een 
laatste heuvel op, aangemoedigd door een 
mangoboer op een antieke zijspan die door 
de hobbels in de weg een deel van zijn lading 
verliest. De mango’s rollen over straat en 
we helpen hem ze weer bij elkaar te zoeken. 
We waren door een Cubaan in Playa Jibacoa 
al gewaarschuwd voor deze route: “a very 
bad road but with nice views”. 

Dan zit onze tocht erop. We slaan een rum-
metje in, pakken de fietsen in de doos, sjor-
ren ze op de imperiaal van de taxi en gaan 
naar het vliegveld, in de hoop nog eens 
terug te keren! b 

Kinderen op het platteland vinden 
het wel interessant, die twee 

 fietsers. Deze renden een eind mee.

Mijn fietsbroek is in de 

kolkende rivier afgereisd 

naar de tabaksvelden
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      hicleholidays.com

Hét startpunt voor jouw actieve vakantie 

Zoek en vind
  actieve vakanties

  heel veel inspiratie

  fiets- en wandelblogs
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Ik lig op de rand van de slaap. De bosgrond onder me is koud en 
droog. Boven me hangt een zee van sterren achter de kruinen van het 
gemengde naald- en loofbos. Ertussen het warme dons en de stilte 
van de nacht waarin mijn rug en benen eindelijk kunnen ontspannen.

Op de Veluwe mag je niet wildkamperen. Ik weet dat, maar in de win-
ter van 2020 maak ik een uitzondering. We hebben 170 kilometer 
gefietst als we vlak onder Zwolle voor een hek staan met een groot slot 
erop. Het is donker. Het kampeerveld van De Dellen, een minimalistisch 
terrein van het Geldersch Landschap, blijkt tijdelijk gesloten.

In het rode nachtlicht van onze hoofdlampen rollen we een 
paar honderd meter verder onze bivakzakken uit, blazen de 
matjes op en verdwijnen in de slaapzak. Om de kou buiten 
te houden, snoer ik mezelf in tot alleen mijn ogen, neus en 
mond er nog uitsteken. Je kunt het nauwelijks wildkampe-
ren noemen. We doen een van de meest elementaire dingen 
die een mens kan doen: ons moe neerleggen, in slaap val-
len en bij zonsopkomst verder reizen zonder een spoor achter te 
laten – behalve de afdruk van waar we hebben gelegen. 

Zo hebben mensen duizenden jaren geleefd en gereisd, onder een 
simpel afdak, beschut, maar in de open lucht. Het afdak werd steeds 
geavanceerder. Winddicht, waterdicht. Geluidsdicht. Klimaat-
gecontroleerd. De mens ontnam zichzelf dat glorieuze moment van 
waken en slapen in de natuur. Terwijl ook daar de moderne techniek 
werkt: een thermoliner in een 840 cuin slaapzak in een Gore-Tex 
bivakzak op een isolatiematje met een R-waarde van drieënhalf. 

Mijn eerste paar keer in een bivakzak waren oncomfortabel. De 
overgang van de schijnveiligheid van een tent naar de kwetsbaar-
heid van de blote hemel kostte wat tijd en aanpassingsvermogen. 
Zodra het wende, kwam daar een onmetelijk gevoel van vrijheid 
voor in de plaats. Het doek van de tent werd steeds vaker een bar-
rière tussen de natuur en mezelf. Ik miste de geheimen van de 
nacht, de kruinen van de bomen, de merels in het bladerdek, het 

natte gras en de stromende rivier. Een huis en een tent hebben hun 
luxe, die ik soms waardeer, maar het buitengevoel is niet hetzelfde.

In de bivakzak ontwaak ik korte momenten in een nieuwe wereld. 
Diep in de nacht legt de volle maan me laag bij de grond in een baan 
van licht. Het duurt maar een paar minuten. Zodra het licht weg is, 
vallen mijn ogen als vanzelf weer dicht voor een volgende slaapcy-
clus. Dan is er geritsel in de struiken. Een muis? De wind? In de 
vroege ochtend luister ik naar de roep van een uil. Ik ben op mijn zij 

gerold en als ik mijn ogen open, zie ik de geschubde stam van een 
naaldboom in het halfduister. Minder dan een kilometer in beide 
richtingen hoor ik het ruisen van de snelweg. Bivakkeren zou een 
grondrecht moeten zijn. Nederland is daarvoor te klein, zeggen 
natuurbeheerders. Maar het is voor mij onbegrijpelijk dat ik wel met 
honderd kilometer per uur door een natuurgebied mag rijden en 
hier niet simpelweg mag slapen.

Als de zon opkomt, word ik voor een derde keer wakker. Nu glin-
stert het zonlicht op het mos en de dorre bladeren. Nog half in de 
slaapzak drinken we lauwe thee uit de thermosfles. Dan prop ik 
mijn slaapzak in de stuurtas en springen we voor we verkleumd 
raken op de fiets, op zoek naar ontbijt.
Er is geen plek op aarde waar ik me zo geborgen voel als in een 
waterdichte slaapzak op een beschutte plek. Als ik in de vroege och-
tend door de wind word gewekt, is de dag al volmaakt voor hij 
begonnen is en blijft er niets te wensen over. b

BEELD ERIK VENNEMAN
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column
Mieke Huisman zoekt naar 
nieuwe wegen om onderweg 
te zijn.

Een onmetelijk 
gevoel van vrijheid
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Ver verwijderd van drukke fiets- en wandel-

paden zitten Mette en ik aan een bosrand in 

Noord-Brabant te genieten van de laatste 

 stralen van de ondergaande zon. Dit is het 

 perfecte moment op de perfecte plek om reeën 

en  misschien wel een paar zwijnen te zien.

De wraak van de rups
Safari op de Brabantse savanne

Misschien heeft het wild ons al lang in de gaten door de geur van 
DEET die we verspreiden. Gek worden we namelijk van het geprik 
van de irritante insecten die we hiermee op afstand hopen te hou-
den. We zitten helemaal onder de kleine en grote, jeukende bulten 
en wensen een wereld zonder muggen en stekende vliegen. Wat we 
alleen niet zo goed begrijpen, zijn de geïrriteerde plekken onder 
meerdere lagen kleding. De reeën zien we pas als we de volgende 
ochtend uit de tent kruipen.

Bos, heide en veel zand
Tijdens een van de verkenningstochten die we dit jaar door Nederland 
maken, komen we in Noord-Brabant terecht. Verschillende Landelijke 
Fietsroutes doorkruisen de op één na grootste provincie van 
Nederland. Over de LF13 kun je vanaf Vlissingen, dwars door Noord-
Brabant, naar Venlo fietsen. Of je fietst over de LF7 van Alkmaar, via 
’s-Hertogenbosch en Eindhoven, naar België. De LF-routes zijn 



tijdschrift voor fietsreizigers 15

bewegwijzerde langeafstandsroutes en zeer geschikt voor fietsva-
kanties. Het probleem is alleen dat we ze al bijna allemaal hebben 
gereden en dat we graag over nieuwe paden en wegen fietsen.

In de provincie Noord-Brabant zijn we daarom op de goede plek. 
Het is de provincie met de meeste kilometers vrijliggend fietspad 
van Nederland. Wel vijfduizend kilometer ligt er kriskras door deze 
schitterende, gevarieerde provincie vol bossen, heide, kleinschalige 
agrarische gebieden en charmante dorpen en steden.

Met de tent achterop fietsen we van Breda naar de Loonse en 
Drunense Duinen, vol bos, heide en vooral veel zand. Het is een van 
de grootste stuifzandgebieden van West-Europa en een prachtig 
gebied om langs te fietsen. Maar nog veel mooier vinden we de 
Oisterwijkse Bossen en Vennen en de naastgelegen Kampinase 
Heide. Dit uitgestrekte landschap doet ons denken aan een 
Afrikaanse savanne en we fantaseren over alle wilde dieren die hier 
zouden kunnen leven. Het zou toch fantastisch zijn als je op de 
Strabrechtse Heide plotseling voor een giraffe of zebra zou staan?

Op deze mooie dag wordt het steeds drukker met fietsers en wan-
delaars op de paden door de Leenderheide en Kempervennen. In 
sommige vennen wordt gezwommen en op de meanderende 
Dommel wordt gekanood. Het is een perfecte dag om op een terras 
te genieten van het bourgondische leven. Maar helaas zijn de ter-
rassen dicht. Nu moeten we het doen met de broodjes die we zelf 
smeren en koffie uit de thermoskan.

Dodendraad
De grens tussen Brabant en België bestaat voor een groot deel uit bos 
met slingerende, onverharde fiets- en bospaden. Waar de bekende 
Brabantse natuurgebieden soms behoorlijk druk kunnen worden, 
blijft het in het grensgebied heerlijk rustig. Vooral nu de grens tussen 

Nederland en België nog steeds gesloten is. 
Zelfs de smalste wegen zijn vanwege de 
Belgische lockdown gebarricadeerd met hek-
ken en betonblokken. De Belgen hebben nog 
net niet de Dodendraad terug-
gehangen, een hek onder 
hoogspanning dat hier tijdens 
de Eerste Wereld oorlog moest 
voorkomen dat burgers en 
soldaten naar het neutrale 
Nederland vluchtten.
We fietsen over prachtige, smalle paden 
door uitgestrekte en verlaten eikenbossen. 
De enige geluiden die we hier horen, zijn de 
vele vogels die bijna 24 uur per dag blijven 
zingen. Voor de laatste nacht zoeken en vin-
den we weer een verscholen plek waar nie-
mand komt. Er zijn geen muggen, maar toch 
hebben we jeuk. Pas de volgende dag begint 
er een kwartje te vallen en leggen we een 
link tussen eiken, rupsen en rode bulten. 
Maar dan is het al te laat. b

Zelfs de smalste wegen zijn 

gebarricadeerd met hekken 

en betonblokken

Breda
Tilburg

Eindhoven

Noord-Brabant

Nationaal Park De Loonse 
en Drunense Duinen

Oisterwijkse 
Bossen en Vennen

Kampinase Heide 

Strabrechtse 
Heide

Leenderheide
Kempervennen
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In juni 2020 fietsten Mette en Jeroen ruim 
driehonderd kilometer door Noord-Brabant. Over 
verharde en onverharde wegen en fietspaden reden 
ze gedurende vijf dagen door bossen en 
heidegebieden. Kijk voor meer van Jeroens 
verkenningstochten binnen en buiten Nederland op  
www.bestemmingonbekend.nl. 

Het is niet moeilijk 
om een prachtige 
kampeerplek 
te vinden.

Het is een feest 
om tussen 
de bloeiende 
rododen drons 
te fietsen.
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Slaapzakken
op maat gemaakt.

www.tatteljee.nl
Te koop in alle reform-, bio- en dieetwinkels, drogisterijen en apotheken. Ook verkrijgbaar via vele internet-

apotheken. Aanbevolen verkoopprijs: €33,95. CNK# 2994713.Dieximport, Herentalsebaan 214, B-2100 Deurne (BE)  

Zonder (nano) titaniumdioxide TiO2 (E171), (nano) Fe  
oxides E172), (nano) silver (Ag) (E174), nano-stoffen.           

Zonder kleur- of smaakstoffen, suiker, zout, zetmeel, gist, tarwe, mais, melk- 
(derivaten), soja, gluten, talk, lactose, dierlijke derivaten.  Verpakking: 500ml 
in een donkerbruine glazen fles. Nut/Pl/As 3/289  
Niet gebruiken tijdens de zwangerschaps- of lactatieperiode of tegen medisch advies in. Niet 
gebruiken bij maag- of darmzweren of galstenen. Bij gebruik van medicatie, of eender welke 
medische toestand, raadpleeg uw arts vòòr het gebruik van voedingssupplementen. Een voed-
ingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van 
een gezonde levensstijl worden gebruikt. Een evenwichtige voeding levert voldoende vita-
mines.

  Doeltreffendheid dankzij  
  ingrediënten van topkwaliteit. 

www.altisavitamins.com

®®

Sinds 1970

Het hoofdbestanddeel in deze  
formule van ALTISA is een hoog-
waardig extract van de secundaire 
wortel van de plant duivelsklauw 
(Harpagophytum) in combinatie 
met  vitamine C, glucosaminesul-
faat en plantenextracten.  De aan-
bevolen dagelijkse portie voor dit 
supplement is 1 tot 2 soeplepels .   

Samenstelling per 10ml (1 soeplepel): 
2721mg extract (25%) van de secundaire wortel van  

duivelsklauw (Harpagophytum procumbens DC) 
1937mg extract van zwarte aalbes blad & vrucht 
925mg honing 
729mg extract van gewone esseblad 
315mg extract van esseboomschors  
231mg glucosamine (glucosamine kalium sulfaat) VEG 
10mg rutine 
15mg vitamine C 

GEWRICHTEN 
complex 
Advanced

Vegetarisch
VEGAN PRODUCT

Vloeibare en  
plantaardige 
formule voor 
soepele gewrichten 
en gezonde pezen. 
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SAMENSTELLING ERIK VAN DEN BOOM EN JAN POSTEMA BEELD BERT SITTERS 

Noord-
Frankrijk

Om in Noord-Frankrijk te fietsen, hoe-

ven de Vlaamse lezers maar één schreef  

over en de Nederlandse twee. Het is ver 

weg én dichtbij. Het land heeft de fietser cul-

tuurhistorisch veel te bieden. In de Romeinse 

tijd ontstond bijvoorbeeld Troyes aan de Via 

Agrippa en in Frankrijks hoge noorden zijn nog 

steeds Vlaamse sporen te vinden. Je kunt er langs 

de Somme fietsen, die zijn onschuld verloor in 1916, 

toen een miljoen soldaten hier het leven lieten. Er zijn 

zelfs fictieve sporen te volgen: die van het ‘alleen op 

de wereld’-weeskind Remi.

THEMA

Reus Henri de 
douanier tijdens 
het carnaval van 
Godewaersvelde
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TEKST TRIEN PAUWELS EN BERT PLATZER

THEMA NOORD-FRANKRIJK

Kees Swart maakte samen met Michaël 
Wannet de routegids Fietsen lans de frontlijn 
van de Eerste Wereldoorlog.

Mijn route loopt als een 
diago naal van noordwest 
naar zuidoost. Toeristen-
stromen trekken er niet 
langs. De campings zijn 
over het algemeen klein.

Lees het 
interview 
op pagina 20

In trance door Noord-Frankrijk. 
Daar zorgen volgens Bernard 
Bouwmeester de eindeloos heid 
van het land schap, de lange 
rechte wegen en de voortdurende 
tegenwind voor.
Of zijn het toch de haltes aan de papaver- en hennepvelden?  
Kom het te weten op pagina 24.

BRON: FIETSEN LANGS DE FRONTLIJN VAN 

DE EERSTE WERELDOORLOG VAN KEES SWART

Gentenaars Frans 

 bronwater in hun 

bloed hebben?

Vraag maar aan Franky 
De Langhe, die op pagina 
26 vertelt hoe hij beide 
bronnen opzocht.

NOORD
FRANSE
ROUTES

wist 
je

dat



Erik en Lia Smits 
treden in de voetsporen 
van Remi.
Fiets met hen mee op pagina 21

Lees meer 
op pagina 22

Potjevleesch, de eerste 

Franse fietsknooppunten, 

Henri de douanier, 

 boerentavernes en brouwerij-

en, kerktorens en windmolens: 

over dit en veel meer weet Bert Sitters 

 jullie smakelijk te vertellen.
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1 Noordzeeroute LF1
 Groene valleienroute
 Sint Jacobs fietsroute
 Van Goghroute
 Onbegrensd fietsen naar Parijs
 Langs oude wegen
 Onbegrensd fietsen naar Barcelona
 Onbegrensd fietsen naar Venetië
 Groene weg naar de Middellandse Zee
 Onbegrensd fietsen naar Rome
 EuroVelo 6
 Fietsen door Zwitserland
 Fietsen naar de Rivièra
 Fietsen over de ViaRhôna
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Redacteur Erik van den Boom volgde 

de route naar Parijs van Paul Benjaminse 

en maakte daar een dialezing over:  

www.bikelike.nl/parijs.  

Meer info over de route:  

www.cyclingeurope.nl/routes/parijs
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TEKST JAN POSTEMA BEELD ERIK VAN DEN BOOM

Fietsen langs de frontlijn van de Eerste 

Wereldoorlog is meer dan alleen een 

route langs Noord-Franse loopgraven 

en slagvelden. De tocht voert ook door 

fraaie landschappen en stadjes.

Niet voor depressievelingen
De eerste vraag aan Kees Swart (63) is van praktische aard: waar 
gaan we zitten? Aan de straat, voor zijn huis in Leiden, is het wat druk 
en lawaaierig, dus belanden we aan de overkant van de straat, aan 
het water. “We zitten op een historische grens”, vertelt Kees. “Dit is 
de Limes, want de gracht hier is eigenlijk de oude loop van de Rijn, die 
bij Katwijk in zee stroomt. Er is trouwens ook een fietsroute ontwik-
keld door Europafietsers langs deze oude Romeinse noordgrens.”

In de routegids Fietsen lans de frontlijn van de Eerste Wereldoorlog 
heb je een hele andere grens verkend en beschreven.
“Jazeker. Ik heb gefietst langs de frontlijn van de Eerste Wereldoorlog. 
Deze denkbeeldige grens loopt van Nieuwpoort, je weet wel van die 
slag in 1600, in zuidoostelijke richting naar Basel. De oorlog is wel 
het uitgangspunt, maar ik heb het wat breder getrokken. Ik noem 
het dan ook een cultuurhistorische fietsroute die niet alleen maar 
gaat over loopgraven en slagvelden, maar ook over natuur, land-
schappen en fraaie stadjes. Het is dus géén route, zoals iemand ver-
onderstelde, voor depressievelingen.”

Had je altijd al belangstelling voor de Europese geschiedenis?
“Mijn belangstelling is met het ouder worden gegroeid, al was 
geschiedenis op de middelbare school wel mijn favoriete vak. Toen 
ik begon met mijn fietsreizen lag de nadruk meer op de afstanden 
die ik aflegde en minder op de dingen die ik onderweg kon bekijken. 
Als twintiger had al wel in Noord-Frankrijk plekjes van la Grande 
Guerre bekeken. Na een onbevredigende maar uiteindelijk voltooide 
studie sociale geografie en planologie heb ik vier maanden in zuide-
lijk Afrika gefietst. Ik moest toen ook in de bush kamperen, want ik 
reisde low budget. Het duurste van de reis was het vliegticket. 
Lowbudgetvluchten en bezwaren tegen vliegen kwamen pas later.”

Wanneer werd het idee voor de frontlijnroute geboren?
“Na Afrika ging ik een beroepsopleiding journalistieke, documentaire 
en portretfotografie volgen. Later ben ik enkele jaren vrijwilliger 
geweest bij de Fietskaart Informatie Stichting, tegenwoordig 
Europafietsers, die fietsroutegidsen laat uitgeven. Ik was co-auteur 
van een fietsgids, maar ik wilde graag zelf een eigen vorm en stijl 
ontwikkelen. In 2009 had ik op de fiets de frontlinie verkend en het 
jaar daarop kwam ik in contact met Michaël Wannet. Hij had al in de 
jaren tachtig enkele routes van Europafietsers nagefietst en in 1999 
de Stichting ReCreatief fietsen opgericht. Zijn Hanzefietsroute is vrij 
bekend geworden. Met hem werd het mogelijk het boekje over de 
frontlijnroute te maken. Overigens is mijn werk bij Europafietsers 
nuttig gebleken. Daar stond mijn kraamkamer als fietsgidsenmaker.”

Hoe lang heb je over de voorbereiding gedaan?
“Toch wel een paar jaar, uiteraard in etappes. De beschrijving is vrij 
gedetailleerd en dan is de consequentie dat er in de loop der tijd een 
en ander verandert: zo zijn er nieuwe voies vertes gekomen. Steden en 
dorpen worden uitgebreid en een landweg verdwijnt voor een nieuw 
bedrijventerrein. Dat soort dingen. Dus heb ik inmiddels gezorgd voor 
een geheel herziene uitgave. En ook daar gaat veel tijd in zitten.”

Wat vind je aantrekkelijk aan Noord-Frankrijk?
“Veel routes daar lopen van noord naar zuid. De mijne loopt als een dia-
gonaal van noordwest naar zuidoost. Toeristenstromen trekken er niet 
langs. De campings zijn over het algemeen klein en niet berekend op 
grote fietsgroepen. Veel is nog bij het oude gebleven. In oude mijndorpen 
wonen vooral nog oudere mensen die je een hand geven als je in de bar 
tabac een café crème komt drinken. De jongeren trekken weg. Dat mag 
dan niet prettig zijn, maar er is wel iets authentieks overgebleven.” b

THEMA NOORD-FRANKRIJK
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Goede ideeën ontstaan vaak spontaan. “Pap, zullen we de route 

van Alleen op de wereld nafietsen?”, vroeg mijn dochter Lauren 

toen ze het boek uit had. Ik was er meteen voor te vinden.

Alleen op de wereld 

Sinds mijn vrouw Lia en ik elkaar 35 jaar geleden leerden kennen, 
gaan we altijd met de fiets op vakantie. Eerst met pakken landkaar-
ten en sinds er fietsroutes worden ontwikkeld, zijn we die gaan vol-
gen. We maken ook onze eigen routes, bijvoorbeeld de ‘assen van 
Europa’, waarbij we ons werelddeel vanuit Nederland in de vier 
windrichtingen doorkruisten.

Een nieuw idee ontstond toen onze dochter Lauren de lievelings-
boeken van familie en vrienden ging lezen. Mijn favoriete jeugdboek 
is Alleen op de wereld van de Franse schrijver Hector Malot. Daarin 
trekt de vondeling Remi door Frankrijk, beleeft allerlei avonturen en 
vindt uiteindelijk zijn familie terug. Het boek is in Nederland popu-
lairder dan in Frankrijk. Er verschijnen nog steeds nieuwe bewer-
kingen en toneeluitvoeringen. De VPRO maakte er een tv-serie van. 

Na lezing vroeg Lauren: “Pap, zullen we de route nafietsen?”, waar 
ik meteen voor te vinden was. We bleken de eersten te zijn die dat 
doen. De plaatsen uit het boek verbinden we met bestaande fiets-
routes en routes die we maken met fietsrouteplanners. Na het eer-
ste traject met Lauren heb ik nog drie trajecten met Lia gefietst. Na 
3800 kilometer aan omzwervingen ten zuiden van Parijs zijn we in 
2019 in de hoofdstad aangekomen.

Naar Londen
In 2020 gaan we verder naar Boulogne-sur-Mer, maar eerst fietsen 
we van Nederland naar Parijs via de mooie route van Benjaminse. 
De route in Frankrijk begint door glooiend platteland. Net als we dat 
saai beginnen te vinden zien we in de verte de torens van de mid-
deleeuwse stad Laon. Ook de dag erna komen we in een bijzonder 
plaatsje, Pierrefonds, met een enorm Disneyachtig kasteel. Parijs 
wordt enkele dagen voor onze aankomst corona-rood en we beslui-
ten om voor de stad af te buigen.

In Moisselles begint onze eigenlijke route. Hector Malot heeft er 

bij familie gewoond en de poort bij hun villa is bewaard gebleven als 
herinnering aan hem. Dit deel van de tocht van Remi beslaat in het 
boek maar enkele alinea’s. Remi heeft gehoord dat zijn ouders in 
Londen wonen en hij besluit met vriend Mattia erheen te trekken. 
Onderweg geven ze muziekvoorstellingen voor de kost.

Onze route gaat afwisselend over asfalt, onverharde landweg-
getjes en voormalige, begraste spoorbanen. Vooral de laatste zijn 
zwaar, maar ook bijzonder vanwege de bomen die een tunnel vor-
men. Beauvais is in de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd, 
maar de kathedraal, de hoogste ter wereld, is gespaard.

Jutezakkenfabriek
Even voorbij Amiens hebben we met de Malot-kenner Jean Paul 
afgesproken op een brug over de Somme. Hij woont in het nabijge-
legen Flixecourt en kent de streek op zijn duimpje. Hier speelt zich 
het zusterboek van Alleen op de wereld af, het maatschappijkritische 
Weer thuis. Jean Paul laat ons allerlei plekken uit het boek zien, 
onder andere de fabrieken van jutezakken van Saint Frères en 
Engels aandoende straatjes met arbeiderswoningen.

Over het fietspad langs de Somme komen we in Abbeville en de 
dag erna in het hooggelegen middeleeuwse vestingstadje Montreuil. 
We lopen er over de dertig meter hoge vestingmuren. Vanuit het 
stadje dalen we af naar de kust en rijden naar Boulogne-sur-Mer, 
waar Remi de veerboot naar Engeland nam. Het gaat steeds harder 
waaien, het laatste stuk tegen een duin op moeten we zelfs lopen.

Vanaf Boulogne kan je verder de kust volgen via de EuroVelo 4 en 
12, of een kortere route nemen via de LF1. Vanwege de hevige storm 
nemen wij de trein terug naar Nederland. In september volgen we 
Remi naar Engeland. Als je het leuk vindt het vervolg of over onze 
eerdere reizen te lezen, dan ben je welkom op onze Facebookpagina. b

 Alleen op de wereld – op de fiets

TEKST EN BEELD ERIK SMITS

THEMA NOORD-FRANKRIJK

Malot-kenner Jean-Paul laat ons de jutezakkenfabriek 
uit het zusterboek van Alleen op de wereld zien.



Het was Zonnekoning Lodewijk de Veer-
tiende die in 1665 dit stukje Vlaanderen 
inpikte. Vlaanderen viel destijds onder de 
Spaanse Nederlanden. Lodewijk leefde in 
onmin met zijn schoonvader Koning Filips 
de Vierde van Spanje. Schoonpapa kwam 
niet af met de beloofde bruidsschat. Na 
diens overlijden nam Lodewijk het gebied in 
beslag. De Vlaamse taal is zo goed als ver-
dwenen, maar de Vlaamse cultuur en geor-
dendheid bleven. 

Sinds twee jaar heeft Frans-Vlaanderen, 
de uiterste noordwestpunt van Frankrijk, de 
eerste Franse fietsknooppunten, die naad-
loos aansluiten op die van de Belgische pro-
vincie West-Vlaanderen. Bij Abele passeren 
we de grens. De schreve, noemt men die 
hier. De term ‘over de schreef’ gaan is hier-
van afgeleid. De grensbewoners zochten 
namelijk sluipwegen om te blauwen – te 
smokkelen. Dat moet niet zo moeilijk zijn 
geweest. De ene kant van de lintbebouwing 
is Belgisch, de andere Frans. De kerk ligt 
aan de Franse kant, maar valt onder het 
Belgische bisdom Brugge.

Kat-en-muisspel
Op een van de heuvels bij Boeschepe draaien de wieken van de 
Ondankmeulen stoer boven de velden. Ooit stond hier op bijna iede-
re heuvel een molen. Door de vele veldslagen die hier in de loop der 
eeuwen plaatsvonden, zijn nog slechts tien molens over. Naast de 
molen tracht estaminet De Vierpot ons te verleiden tot een hutse-
pot. In Frans-Vlaanderen komen we tal van dit soort etablissemen-
ten tegen met Vlaamse gerechten. Een estaminet is een soort 
volkshuiskamer, waar je je inderdaad snel thuis voelt. Een populair 
gerecht is het aloude potjevleesch, met stukjes kip, kalfsvlees en 
konijn in een gelei. Het oudst bekende recept stamt uit 1302.

We moeten even pittig op de pedalen om op de 158 meter hoge 
Katsberg te komen. Trappisten zagen de rustige top als een ideale 
plek voor een abdij. De Franse Revolutie en diverse oorlogen dreven 
de monniken vele malen op de vlucht, maar steeds keerden ze 
terug. Nog altijd leven hier veertig kloosterlingen achter hun hoge 
muren. Wij fietsen gelukkig niet achter muren en krijgen fraaie 
panorama’s voorgeschoteld. De kapel is open voor het publiek. Een 
groepje wielrenners steekt een kaarsje op.

We dalen af naar Godewaersvelde. Het Museum van het Grensleven 
herinnert aan de tijd van het kat-en-muisspel tussen de commiezen 
en de blauwers. Tijdens carnaval danst de reus Henri de douanier 
nog steeds samen zijn Fraudehond in de stoet.

Vanuit Frankrijk ging veel sterke drank illegaal naar België. De Wet 
ter beteugeling van de dronkenschap van minister Emile Vandervelde 
uit 1919 moest het alcoholgebruik in België ontmoedigen – ideaal voor 
de smokkelaars. Honden volgehangen met flessen drank zochten over 
sluippaadjes hun weg naar het eerste café over de grens. Dat deden de 
viervoeters gretig, want in de Belgische kroeg wachtte een traktatie. 
Estaminet Blauwershof herinnert aan het smokkelen. Rond het kruis-
punt staan nog drie andere van deze Vlaamse etablissementen. Au Roi 
du Potje Vleesch is gevestigd in de vroegere slagerij In den Vetten Os.

Sappig dialect
Bij Sint-Silvesterkappel komt ons een bierlucht tegemoet. Frans-
Vlaanderen kent van oudsher een biercultuur. In Vlaanderen ver-
bouwt men gerst en hop in plaats van wijnstokken. In de 
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In Frans-Vlaanderen fiets je volgens de kaart 

in Frankrijk, maar ervaar je overal het Vlaamse 

verleden: molens, heuvels, kapelletjes, reuzen 

en estaminets met Reuzebier en potjevleesch 

– een goede reden om vanuit Poperinge, nog 

net in België, de grens over te trekken.

Potjevleesch  
met reuzebier

TEKST EN BEELD BERT SITTERS

Transport uit de tijden van de Zonnekoning, die 
dit deel van Vlaanderen bij Frankrijk inlijfde.
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negentiende eeuw had ieder dorp zijn eigen brouwerij. Twee wereld-
oorlogen leidden tot het einde van veel Vlaamse brouwerijen. 
Daarna kwam de rampzalige expansiedrang van Heineken en ande-
re grote jongens, waardoor veel biercultuur verdween. Gelukkig is 
er nu ook in Frans-Vlaanderen een opleving. Er zijn zeven, voorna-
melijk piepkleine brouwerijen actief, vaak ontstaan als hobby. 
Brouwerij 3 MONTS – ‘drie bergen’ – ziet er echter imposant en 
modern uit. 

Over bergen gesproken, voor ons pronkt het stadje Kassel, boven-
op de Kasselberg. De kasseien in het oude centrum voelen zwaar-
der dan de klim erheen. Het historische stadje is een ware 
trekpleister. Kassel was in 2018 apetrots op de uitverkiezing tot 
leukste stadje van Frankrijk. De terrassen op de Grote Markt zijn 
goed gevuld. De uitbater van de Drie Meulens spreekt nog altijd wat 
Vlaemsch. Onderweg toonde de tekst ‘Onze Lieve Vrouwe van Troost’ 
op een eenzaam kapelletje ons al dat ook de geestelijkheid het 
Vlaemsch nog lang trouw is gebleven. Ons Nederlanders kost het 
wat moeite om het sappige dialect te verstaan. Voor de Vlamingen is 
dat  gemakkelijker. 

Aan de achterkant van de Kasselberg brouwt bierbrouwerij Mont 
Cassel het heerlijke Reuzebier, op de top staat de Casteelmeulen. 
Hier bevindt zich ook een monument voor maarschalk Foch. De 
Franse bevelhebber had hier in de eerste jaren van de Eerste 
Wereldoorlog een soort adelaarsnest met uitzicht over de slagvel-
den. Vanaf deze positie dirigeerde hij de Eerste Slag om Ieper en de 
Slag om de IJzer. De maarschalk voorkwam hiermee een Duitse 
opmars langs de kust van Frankrijk.

Reuzen spelen onmiskenbaar een rol in de Frans-Vlaamse fol-
klore. De belangrijkste zijn Reuze Papa en Reuze Maman van 
Kassel. Op paasmaandag trekt het koppel door de straten onder de 
deunen van ‘reuze, reuze, kere weerom’. Reuze Papa is 6,25 meter 
hoog. Reuze Maman is een maatje kleiner, maar beide partners zijn 
erkend als immaterieel werelderfgoed. Volgens de legende 
 probeerde Reuze Papa een gigantische hap grond te verplaatsen, 
maar liet hij de klomp aarde uit zijn handen vallen, waardoor de 178 
meter hoge Kasselberg ontstond.

Beeldenstorm
Steenvoorde is trots op zijn drie molens. De 
Steenmeulen is opmerkelijk, 
als bovenkruier en als enige 
molen in Frans-Vlaanderen 
die is gebouwd van steen in 
plaats van hout. “Waarom 
staat de molen niet op een 
heuvel om zoveel mogelijk 
wind te vangen?”, vragen we molenaar Jeff. 
“Hij is opgetrokken in een soort tochtgang”, 
legt de molenaar ons in uitstekend Neder-
lands uit. 

De molen, de molenaarswoning en het erf 
vormen een museum. We krijgen een 
indringende weergave van het vroegere 
boerenleven. Trots toont Jeff zijn stoomma-
chine, die hij eigenhandig aan de praat 
kreeg. Ondertussen praat hij verder over de 
evolutie in de mechanisatie van de land-
bouw. We krijgen er dorst van. Er is bij de 
molen ook een nostalgische boerentaverne 
gevestigd. Dit is Frans-Vlaanderen ten top.

We kunnen in Steenvoorde niet om de 
toren van de Sint-Pieterskerk heen, die 
92  meter de lucht in priemt. Het vernielen 
van de heiligenbeelden in deze kerk in 1566 
wordt gezien als het begin van de Beelden-
storm in de Nederlanden. Als een 
orkaan vervolgde deze Beelden-
storm zijn weg naar het noord-
oosten. Ook wij trekken naar 
het noordoosten, om onze 
reis in Poperinge met een 
Pope rings Hommel bier af te 
sluiten. b

Honden volgehangen met 

flessen drank zochten hun 

weg over de grens

THEMA NOORD-FRANKRIJK

Een van de vele estaminets, een soort volkshuiskamers, 
waar je Vlaamse gerechten als potjevleesch kunt eten.

De ‘schreve’, zoals de Frans-Vlamingen de grens noemen.

Bert



TEKST EN BEELD BERNARD BOUWMEESTER

Tijdens een fietsvakantie van Nederland naar 

de Dordogne komen Nanco en ik onvermijdelijk 

door Noord-Frankrijk. Hoewel deze regio niet 

ons  primaire reisdoel is, worden we aangenaam 

getroffen door de leegheid en verlatenheid.

Waar is de champagne?

De bosrijke Franse Ardennen met bijbehorende heuvels hebben 
plaatsgemaakt voor de uitgestrekte landerijen van de Champagne. 
Wijngaarden zijn hier nog niet te zien, wel akkers met koolzaad, 
graan en andere gewassen – zo ver het oog reikt. De eindeloosheid 
van het landschap, de lange rechte wegen en de voortdurende 
tegenwind zorgen ervoor dat we in een soort trance geraken. Onder 
een donkergrijze lucht malen we de kilometers gedachteloos weg, 
terwijl bij vlagen de straffe tegenwind de regen in onze gezichten 
blaast.

Het is haast alsof we hier niet zelf fietsen, maar dat we naar een 
paar andere fietsers zitten te kijken, figuranten in een film noir over 

het harde leven op het Noord-Franse platte-
land. De monotone vlakte wordt slechts af 
en toe onderbroken door enorme graan-
silo’s, die zich lomp en massief boven het 
land verheffen. Vaak zijn ze al van verre 
zichtbaar, als eenzame bakens in een zee 
van golvend graan. 

Te midden van deze agrarische leegheid 
belanden we ineens in een stadje. Feitelijk 
zijn het een aantal aan een riviertje gelegen 
dorpen die in de loop der tijd aan elkaar zijn 
gegroeid. Omdat het rivierdal enkele tien-
tallen meters lager ligt dan het omringende 
land, zien we het stadje pas op het moment 
dat we er binnenrijden. Het doet me denken 
aan een lintoase in de woestijn, die vaak 
ook verscholen in de bedding van een rivier 
ligt en de reiziger plotseling aangenaam 
kan verrassen met haar aanwezigheid. 
Even plotseling als we het stadje zijn inge-
reden, zijn we er ook weer uit en bevinden 
we ons weer te midden van de graanvelden. 
Niet voor lang deze keer, want even later 
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zien we in de verte de skyline van Châlons-
en-Champagne voor ons opdoemen.

Hallucinerende gewassen
Châlons-en-Champagne is een middelgrote 
stad aan de Marne. Veel is er niet over deze 
stad te vertellen, behalve dan dat het tot 
voor kort Châlons-sur-Marne werd ge -
noemd. Sinds 1998 heeft de stad echter 
weer de naam aangenomen die ze tot de 
Franse Revolutie droeg: Châlons-en- Cham-
 pagne. Kennelijk weegt de verbonden heid 
met de omliggende regio toch zwaarder dan 
die met een rivier, die ontspringt op het pla-
teau van Langres en bij Parijs uitmondt in 
de Seine. 

We verlaten de stad weer aan de zuidkant 
en vervolgen onze weg over het Franse 
platte land. Dat bestaat ook hier weer uit een 
eindeloos mozaïek van landbouwpercelen, 
slechts zo nu en dan onderbroken door een 
plukje bomen. In steeds wisselende patro-
nen rijgen de stroken grond zich aaneen tot 
een bonte lappendeken in verschillende tin-
ten groen en geel. Ook vandaag wordt die 
aan de bovenkant toegedekt door een grij-
ze wolkenlucht.

Af en toe passeren we een akker met daar-
op een gewas dat veel weg heeft van hen-
nep. Op een gegeven moment kan ik mijn 
nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en 
stap af om de proef op de som te nemen. Ik 
wrijf een takje fijn tussen mijn vingers en 
ruik eraan. Het is onmiskenbaar hennep. 
We gaan ervan uit dat het wel bedoeld zal 
zijn voor de productie van touw of iets der-
gelijks en niet voor het in bepaalde kringen 
zo populaire bijproduct. We zijn nog maar 
amper van de verbazing bekomen of we zien 
een perceel met papaver staan. Nou moet 
het niet gekker worden. Wijngaarden heb-
ben we nog nauwelijks gezien, maar perce-
len met hallucinerende gewassen des te 
meer. En dat in een land dat toch bekend-
staat om zijn wijnen en strenge anti-
drugsbeleid.

Rijk en vroom verleden
De geschiedenis van Troyes voert terug tot de oudheid. Bij een door-
waadbare plaats in de Seine ontstond hier al vroeg een nederzet-
ting, als onmisbare schakel van de Via Agrippa, de door de Romeinen 
aangelegde weg tussen Rome en Boulogne-sur-Mer. Met een beet-
je verbeelding zie ik voor me hoe hier destijds Romeinse cohorten 
langs marcheerden, op weg naar een opstandige Gallische provin-
cie in het uiterste noordwesten van het Romeinse Rijk. 

In het centrum van Troyes steken we de Seine over. Pas na een 
kilometer of tien hebben we de stedelijke zone rondom Troyes ein-
delijk achter ons gelaten. In vergelijking met de vorige dagen is er 
meer bos, wat het landschap minder open maakt. Omdat we onder-

weg ook meer dorpjes tegenkomen, is het een stuk afwisselender. 
Weidse landschappen met mozaïeken in groen en geel zijn natuur-
lijk mooi, maar op een gegeven moment wil je toch wel eens naar 
een ander schilderij kijken. Zo heel anders is het overigens ook 
weer niet, want ook hier rijden we weer geregeld tussen wui-
vend graan.

Opvallend is dat in veel dorpen naar verhouding vrij grote kerken 
staan – getuigen van een rijk en vroom verleden. Veel van die kerken 
liggen er tegenwoordig wat verwaarloosd bij. De urbanisatie en 
secularisatie hebben ook hier duidelijk hun invloed doen gelden. Op 
een bankje naast een van die kerken nemen we een lunchpauze. 
Met verbazing bekijken we de meterslange barsten in de muren, die 
met steunberen nog enigszins op hun plaats worden gehouden. 
Langzamerhand rijden we zo de Champagne uit en komt de 
Bourgogne in zicht, ook een beroemd wijngebied. Ik ben benieuwd 
of we nu meer wijngaarden te zien krijgen. Het is alsof we op onze 
wenken worden bediend. We zijn al vlak bij Auxerre als we een wijn-
gaard passeren, met daarvoor een bord dat aangeeft dat deze wijn-
gaard tot de regio Chablis behoort. Ik krijg ineens ontzettend veel 
zin in een glas witte wijn. Vanavond maar eens kijken of ze een 
Chablis op de kaart hebben staan. b

Het is haast alsof we hier niet zelf fietsen, 

maar kijken naar figuranten in een film noir

Voor een wijngebied is er opvallend veel papaver en hennep te vinden in de Champagne.

Bernard



Verscheidene dorpen in de Franse regio 
Nord-Pas-de-Calais dragen Nederlandse 
namen. De Staatse troepen van Willem III 
beten in 1677 hun tanden stuk op de leger-
macht van Lodewijk XIV tijdens de Slag bij 
Kassel. Sindsdien is het definitief Frans 
grondgebied, maar Nederlands bleef er nog 
lang de voertaal. Enkele zalige fietspaden in 
het noorden van Normandië zijn te mooi om 
links te laten liggen. 940 gepakte en gezakte 
fietskilometers liggen voor de boeg, dat 
moet lukken.

Economisch belang
Het jaagpad naast de Schelde leiden mij en 
mijn fiets vanuit Gent snel diep naar het zui-
den, naar Frankrijk. Na Oudenaarde doemt 
Tournai al snel op tussen twee regenvlagen. 
Aan de grens herdoopt Frankrijk de Schelde 
tot de Escaut. Valenciennes getuigt van het 

rijke verleden van de regio: van broeiplaats van het calvinisme tot 
producent van steenkool en kant, maar nu door een Valenciennois 
omschreven als ville en coma. Verder naar het zuiden is er minder 
industrie en we fietsen op de goede gravelpaden aangenamer en 
groener door. Een camping ten noorden van de Escaut wordt de eer-
ste nachtstek.

De regen tijdens de nacht zorgt ’s morgens voor een kletsnatte 
tent in de bagage. Voorbij Cambrai houdt een stoere échauguette – 
een peperbus – van de vroegere cisterciënzerabdij van Vaucelles de 
wacht naast de weg. De abdij uit 1132 beschikt over de grootste 
kapittelzaal van Europa.

De Scheldebron ligt een paar grote boogscheuten verderop, zuide-
lijk van het dorpje Bouy. De geboorteplaats van de 360 kilometer 
lange rivier die drie landen en 120 dorpen doorkruist blijkt een 
ommuurd poeltje met stilstaand water te zijn. Het beeldje De Dolfijn, 
een door de Port of Antwerp gesponsord bord en een in de dertiende 
eeuw door monniken aangebracht gedicht in Latijn, Revivat Scaldis, 
duiden op het economisch belang van deze rivier.

Ongemerkt kruisen we ter hoogte van het Somme American 
Cemetery and Memorial de acht kilometer lange scheepvaarttunnel 
van Riqueval op het Canal de Saint-Quentin die diep onder onze fiets-
wielen binnenschepen van de Somme naar de Schelde loodst. We 
eindigen de dag op de camping municipale van Corbie – een aanrader.

Bevrijdende rust
We volgen riviertjes naar het zuiden. De Avre en de Trois Doms vol-
gen elkaar op tot Montdidier. Achter een heuvelruggetje vervoegen 
we de Matz en de Aronde tot in Compiègne. De l’Oise neemt het dan 
over tot Pont-Sainte-Maxence. Het hele traject ademt een bevrij-
dende rust. Na ruim honderd kilometer pedaleren over verkeers-
arme wegen mogen we bij een vriendelijke Fransman kamp maken 
op een strook groen naast zijn zwembad met poolhouse.
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TEKST EN BEELD FRANKY DE LANGHE

Gentenaars hebben Frans bronwater in hun 

bloed. De Schelde en Leie, die in Gent samen-

vloeien, hebben beide hun bron in Noord-

Frankrijk. Franky en zijn fiets volgden het 

Gentse DNA terug naar zijn oorsprong.

De bronnen van Gent
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De volgende voormiddag wisselen weiden en bossen elkaar af. De 
kathedraal van Beauvais is een omslag in het landschap. Het groe-
ne fietspad Trans l’Oise loopt vals plat parallel met de rivier Avelon. 
Tussen Gournay-en-Bray tot Forges-les-Eaux zijn de bijna autovrije 
wegen goed tegen de wind beschut door manshoge hagen. De regio 
kan een vergelijking met de Vlaamse Ardennen goed doorstaan. Op 
de moderne camping in Forges-les-Eaux topt het zonnepaneeltje de 
powerpack op.

Een spiksplinternieuw fietspad langs het riviertje de Béthune is 
een idyllische start van de dag. In de drukke kuststad Dieppe pak-
ken we de kustlijn richting de Sommebaai op via de EuroVelo 4. De 
hellingen op weg naar Belleville-sur-Mer, Les Côteaux d’Yauville, 
Le Tréport en Mers-les-Bains plegen aanslagen op de spieren, 
maar de prachtige vergezichten en snelle dalingen vormen een per-
fect evenwicht. 

In Pointe du Hourdel is de grootste zeehondenkolonie van Frankrijk 
te zien. Het Parc Naturel Marin Des Estuaires Picards et de la Mer 
d’Opale strekt zich vanaf hier noordelijk uit tot voorbij de baai van de 
Somme en beslaat bijna 2350 vierkante kilometer. In de voetsporen 
van Willem de Veroveraar, Jeanne d’Arc, Jules Verne, Victor Hugo en 
Edgar Degas poten we de tent neer in de buurt van Saint-Valery-
sur-Somme.

Buigende kerktoren
We volgen de prachtige fietspaden van de EuroVelo 4 rond de baai en 
door het achterland van de Opaalkust richting Le Touquet, een bad-
stadje aan de monding van de rivier de Canche, met zo’n zesduizend 
inwoners in laagseizoen en 240.000 in hoogseizoen.

De Canche voert ons verder naar Neuville-sous-Montreuil, 
geruch ten over een vergeten Belgische begraafplaats van de Eerste 
Wereldoorlog bij een kartuizerabdij prikkelt de nieuwsgierigheid. 
Echter, in 1950 besloot de weide-eigenaar alle 603 kruisen te verwij-

deren. In 2016 werd alsnog een gedenkbord 
aangebracht.

In Hesdin wisselen we van rivier. Net als de 
Canche is de Ternoise is onderdeel van de 
regio Les 7  Vallées. Ze is al 
even lieflijk als de vorige en 
voert tot Blangy-sur-Ternoise 
waar de tent voor een laatste 
keer ontplooid wordt.

De volgende dag doet een 
blik op de kromme torenspits 
van de kerk in Verchin initieel 
de hoop op een rugwind kel-
deren, maar de kromming wordt gelukkig 
veroorzaakt doordat de kerktoren zich in 
1860 verwonderd naar beneden boog omdat 
er een maagd huwde. Bij een volgende 
maagd richtte de kerktoren zich terug op.

Lisbourg en bijhorende bron van de Lys – 
de Leie – laten zich gemakkelijk vinden. Het 
is goed toeven in de mooie, fietsvriendelijke 
vallei van de Lys. Vanaf Aire-sur-la-Lys 
wordt het vrije karakter van de rivier door 
kaaimuren aan banden gelegd. 

Na de grensovergang in Menen ligt 
Frankrijk definitief achter de rug en wordt ‘la 
Lys’ weer de Leie. Terug in Gent zien we het 
Leiewater in de Schelde vloeien en kunnen 
we deze verrassend mooie tocht afsluiten. b
Kijk voor de route en meer foto’s op Komoot. 
Zoek op ‘De bronnen van Gent’ of volg de 
link: https://tinyurl.com/42fedyhn.

THEMA NOORD-FRANKRIJK

In de voetsporen van 

Willem de Veroveraar en 

Jeanne d’Arc poten we 

de tent neer

<< De bron van de Schelde, 
met het beeldje De Dolfijn.
< Een oud douanekantoor in 
Bléharies, op de Frans-
Belgische grens.

De kliffen van Criel Plage aan de Opaalkust.De kerktoren in Verchin boog zich in 1860 verwonderd 
omlaag en staat sindsdien krom.

Franky
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rika, in Alaska, te bereiken, fietste hij naar 
Portugal, vanwaar hij naar Florida wilde 
roeien. Maar die poging moest hij na een 
paar weken opgeven door aanhoudende 
zeeziekte. Jelle zit niet bij de pakken neer 
en denkt er nu over om dit najaar de grote 
plas over te steken met een zeilboot. In de 
tussentijd wil hij de tocht naar de Kiliman-
jaro, de hoogste top van Afrika, voltooien. 
Vorig jaar kwam hij al tot Congo, maar door 
corona moest hij daar stoppen. Deze zomer 
fietst hij van Congo via Angola en Zambia 
naar Tanzania, om daar in september de 
berg te beklimmen.
www.jelleveyt.be

 Jelle Veyt

 Lennart Michels is een fietser met een 
missie: ‘Ik wil de wereld laten zien dat ook 
als je bent gediagnosticeerd met diabetes, 
je nog steeds dingen kunt bereiken waarvan 
je dacht dat je ze niet kon.’ Dat wil hij doen 
door in zijn eentje naar China te fietsen. 
Lennart gebruikt de fietstocht ook om geld 
op te halen voor onderzoek naar leven met 
diabetes. Hij mikt op twintigduizend euro, 
twee euro per kilometer. Hij ziet uit naar het 
hoogtepunt van zijn tocht: het Pamirgebergte 
in Tadzjikistan. Hij vermoedt dat het daar 
vooral afzien zal zijn, maar hoopt ook te 
genieten. Voorlopig zit Lennart nog in 
Europa. In Kroatië moet hij er aan wennen 
dat hij de weg moet delen met auto’s, bus-
sen en vrachtwagens. ‘Ik zou wensen dat ze 
net iets meer ruimte laten als ze op volle 
snelheid aan me voorbij komen.’
www.lentochina.com

 Len to China
lentochina

krijgen, bijvoorbeeld voor China. Kirsten 
gebruikt haar tocht om met crowdfunding 
geld op te halen voor een goed doel: 
Boerderij Bodemzicht in Nijmegen. Dat is 
een bedrijf dat volgens de principes van 
regeneratieve landbouw de bodem van dor 
land herstelt en ruimte geeft aan biodiversi-
teit. Onderweg maakt Kirsten vaak gebruik 
van Warmshowers. De ervaringen die ze 
daarbij opdoet, doen haar vermoeden dat 
Rutger Bregman wel eens gelijk zou kunnen 
hebben met zijn boek De meeste mensen 
deugen. ‘Ik ben helemaal ondersteboven van 
het grote aantal mensen dat mij wil helpen.’
www.polarsteps.com/KirstenWielaard

Kirsten Wielaard

 Jacoline van Luttikhuizen en 
Minggoes Lekatompessy hebben al 
heel lang een droom en die zijn ze nu aan 
het verwezenlijken: voor onbepaalde tijd de 
wereld rondfietsen. Langs de oostkust van 
Afrika rijden ze naar het zuiden. Ze merken 
dat landen verschillend omgaan met 
COVID-19. De president van Tanzania houdt 
vol dat er geen maatregelen nodig zijn 
omdat zijn land coronavrij is. In buurland 
Zambia neemt men daarentegen de pande-
mie wel serieus. In Botswana bezoeken 
Jacoline en Minggoes het Chobe National 
Park, dat ze erg mooi vinden. ‘De Chobe-
rivier stroomt door het park en trekt een 
verscheidenheid aan wilde dieren. Een 
weelderige vegetatie door de vele waterwe-
gen en eilandjes. Het is fantastisch om daar 
met een bootje doorheen te varen, je vaart 
tussen de poedelende en badderende oli-
fanten en nijlpaarden. Op de oevers van de 
rivier zie je giraffen, krokodillen, kudu’s, 
buffels en vele andere dieren.’
www.jacomingaroundtheworld.com

 JacoMing around the world

 Het is Jelle Veyt niet gelukt de Atlan-
tische Oceaan met een roeiboot over te ste-
ken. Jelle is bezig de Seven Summits, de 
hoog ste toppen van de zeven  subcontinenten, 
te beklimmen. Het is de bedoeling steeds 
het volledige traject, vanuit huis, op eigen 
kracht af te leggen: waar dat kan op de fiets 
en waar dat niet kan te voet of met een roei-
boot. Om de hoogste top van Noord-Ame-

In Fietsers onderweg wijzen we je op boeiende blogs van fietsreizigers. 
Vertrek je binnenkort voor een lange of korte reis en hou je een blog bij, laat het ons 
dan weten via redactie@tijdschriftwereldfietser.nl of redactie@vakantiefietser.be.

 Kirsten Wielaard heeft als roeister 
deelgenomen aan diverse Europese en 
wereldkampioenschappen. Haar grote 
droom was de Olympische Spelen in 2021 in 
Tokyo te halen, maar ze bleek net niet goed 
genoeg te zijn. Maar de wens om naar Tokyo 
te gaan bleef bestaan. Toen het als sporter 
niet lukte, besloot ze erheen te fietsen. Of in 
elk geval: naar Tokyo op weg te gaan, want 
het is onzeker of ze overal een visum zal 

TEKST HERMAN KOPPELMAN fietsers onderweg
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werd ik uitgenodigd om de middag door te 
brengen in een klein bootje op de Nijl. 
Vanuit Cairo heb ik de Nijl zuidwaarts 
gevolgd, maar ik heb er nooit in gezwom-
men. Dit is de perfecte kans. En geen zor-
gen, geen krokodillen in dit deel van de Nijl, 
zo is het me verteld.’
www.cyclingaroundtheplanet.com

 niels.jansen.925
Cycling_around_the_planet

een vindskydd, een schuilhut. De kinderen 
zwemmen, dobberen en plonzen in de 
meertjes waar en wanneer ze maar kunnen. 
En er zijn vaste routines. De was wordt 
gedaan, elektra opgewekt, water gefilterd. 
‘De kinderen duiken ‘s morgens in hun 
school boeken en wij in de fietszakken. 
Tegen half elf zijn we vertrekkensklaar.’
https://congeepedalee.com

CongeePedalee

 ‘Een ramp. Een nachtmerrie. Een van de 
ergste dingen die me kan overkomen, is 
gebeurd. En het is mijn eigen grote stom-
me fout. (..) Ik ben helemaal wanhopig. Is 
dit het einde van mijn reis? (..) Ik heb me 
nog nooit zo alleen gevoeld in mijn leven.’ 
Niels Jansen is op weg naar Zuid-Afrika, 
langs de oostkust van Afrika. In Khartoem, 
in Soedan, slaat het noodlot toe: zijn rug-
zak wordt gestolen, met daarin bijna alles 
dat belangrijk is: zijn paspoort, zijn credit-
card en al zijn geld. Na de eerste paniek 
realiseert hij zich dat het maar om materi-
ele zaken gaat. Niels krijgt van alle kanten 
steun om zijn reis te kunnen voortzetten. 
Terwijl hij wacht op nieuwe documenten, 
begint hij alweer te genieten. ‘Gisteren 

 Op een enkel Lyme-alarm na, vergaat het 
Bart Poelvoorde, Griet De Geyter en 
hun kinderen Nanou (11) en Ramon (9) uit 
Gent zoals gewenst. Ze reizen met twee 
Pino Hase-tandems noordwaarts door 
Zweden. ‘We hebben geen doel, we willen 
tot het einde van dit jaar onderweg zijn, 
samen zijn en genieten van het buitenleven.’ 
Nadat het antibioticum tegen de Borrelia-
bacterie is verkregen, peddelen ze kalm 
verder door bossen en langs meertjes, pre-
cies zoals ze zich de reis hadden voorge-
steld. Regel matig vinden ze voor de nacht 

 De Duitser Jonas Deichmann is dol op 
bizarre uitdagingen. In 2019 fietste hij van de 
Noordkaap naar Kaapstad in een recordtijd 
van 72 dagen, wat neerkomt op 250 kilome-
ter per dag. Dit jaar doet hij er nog een 
schepje bovenop en is hij begonnen aan een 
triatlon van recordlengte: veertigduizend 
kilometer, de aarde rond. Het globale idee is 
vanuit München in oostelijke richting te 
gaan, net zo lang totdat hij vanuit het westen 
weer in München aankomt, naar verwach-
ting ongeveer tien maanden na de start. 
Onderweg zwom hij 450 kilometer langs de 
Adriatische kust en zal hij vijfduizend kilo-
meter hardlopen, van de west- naar de oost-
kust van de VS. De rest doet hij bikepackend 
en waar nodig met een zeilboot. Het 
Baikalmeer, in Siberië, is een hoogtepunt 
waar Jonas lang naar heeft uitgekeken. Als 
hij er aankomt, is het ijs nog anderhalf meter 
dik. Jonas neemt een duik in het ijskoude 
water en maakt van de gelegenheid gebruik 
om zijn tent op het meer op te zetten.
https://jonasdeichmann.com

 JonasDeichmannAdventures



Het is begin mei en Ben en Linda zijn net in Krakau (Polen) aangeko-
men, onderweg van Griekenland naar de Noordkaap. Ik spreek ze via 
Skype. Ben en Linda zijn enthousiaste vertellers die elkaar voortdu-
rend aanvullen en verbeteren. Hun antwoorden op mijn vragen zijn 
om die reden gepresenteerd als hun gezamenlijke woorden.

Hoe zijn jullie op het idee voor de reis gekomen?
“Toen ik (Ben, red.) midden vijftig was, vroeg ik me af wat ik verder 
wilde: doorgaan met werken en vervolgens met pensioen? En wat 
dan? Ik ben niet het type om thuis te gaan zitten en naar buiten te 
staren. Ik was al lang actief op mijn mountainbike en racefiets, en ik 
kwam via Instagram in contact met mensen die over de wereld fiet-
sen. Toen dacht ik: dat wil ik ook. 

TEKST HERMAN KOPPELMAN BEELD BEN VAN BAARDWIJK EN LINDA REIMERSDAHL

Ben van Baardwijk en Linda Reimersdahl 

 begonnen in 2020 aan een wereldreis over 

alle continenten. Hun motto: ‘honderdduizend 

 kilometer in zeven jaar; groen en sociaal voor 

mens en natuur’. De laatste zinsnede verwijst 

naar de hulp die ze onderweg bieden.

Geen toeristen
Ben en Linda willen iets terugdoen voor alle gastvrijheid

INTERVIEW

Uitzicht op het Bulgaarse fort Belogradtsjik.

30 tijdschrift voor fietsreizigers



tijdschrift voor fietsreizigers 31

“Op een dag in 2017 kreeg ik een nieuwe collega, Linda. We hadden 
een klik en raakten intensief in gesprek. Linda hield ook van avon-
turen. Ze had genoeg van de ratrace en was op zoek naar een manier 
van leven met minder spullen en meer vrijheid. Zo was ze van plan 
naar Santiago de Compostella te wandelen. Ik zei: ‘Maar daar krijg 

je zere voeten van. Is fietsen niet een beter idee? En waarom stop-
pen in Spanje?’ Een maand later vroeg ik haar ten huwelijk en zijn 
we plannen voor de fietstocht gaan maken. Met zijn tweeën is dat 
leuker: je kunt je dromen met elkaar delen. Vervolgens ben ik met 
vroegpensioen gegaan, heeft Linda haar baan opgezegd, hebben we 
ons appartement verhuurd en zijn we vertrokken.”

Jullie zijn van plan in zeven jaar honderdduizend kilometer te fiet-
sen. Zit er een gedachte achter die getallen?
“We zijn een hele tijd bezig geweest om een lijst op te stellen met 
landen waar we graag naartoe zouden willen. Uiteindelijk ging het 
om tachtig landen op alle befietsbare continenten. Toen we de lan-
den op die lijst in een logische volgorde zetten, kwamen we uit op 
zo’n honderdduizend kilometer. Als je uitgaat van zestig kilometer 
per dag is dat bij elkaar ongeveer vijf jaar. We hebben ook tijd nodig 
om visa aan te vragen en te krijgen, te wachten op beter weer, onder-
weg uit te rusten en onze website en social media bij te houden. En 
ook voor onze hulpprojecten. Dat schatten we bij elkaar op twee jaar, 
dus zo komen we aan zeven jaar. Maar als het anders gaat, is dat ook 
geen probleem. We hebben niet echt een einddatum.”

Je noemt al de hulpprojecten. Wat heeft jullie ertoe gebracht dat 
tot een thema van jullie reis te maken?
“Van wereldfietsers hoor je steeds verhalen over de vriendelijkheid, 
de gastvrijheid en behulpzaamheid die ze overal op de wereld 
ondervinden. We wilden onze tocht zo organiseren dat we in ruil 

daarvoor ter plekke ook wat kon-
den terugdoen voor personen en 
gemeenschappen. We hebben dat 
idee uitgewerkt en hebben de 

stichting XPLORid opgericht, waaraan 
iedereen die dat wil financieel kan bijdra-
gen. Onze stichting is door de Belastingdienst 
aangewezen als een anbi, een algemeen nut 
beogende instelling. Daardoor is het finan-
cieel aantrekkelijk voor donateurs om ons 
te steunen.”

Hoe komen jullie aan projecten?
 “Voor een groot deel komen die toevallig tot 
stand. Onze manier van reizen levert heel 
veel contacten op en die leiden soms tot een 
project. Zo kwamen we in contact met een 
opvangcentrum voor honden in Bulgarije. 
Daar komt hondenmishandeling vrij veel 
voor en Helen en haar team van vrijwilligers 
vangen loslopende honden op en verzorgen 
ze. We hebben hen geholpen door vijf hon-
den te laten steriliseren.

“In Prilep, in Noord-Macedonië, spraken 
we de voorzitter van de plaatselijke judoclub 
aan toen we op zoek waren naar een plek 
voor de nacht. We leerden het hele bestuur 
kennen en het sociale karakter van deze 
judoclub sprak ons aan. Ze konden onze 
hulp goed gebruiken en we hebben besloten 

‘Onze stichting is door de belastingdienst aan

gewezen als algemeen nut beogende instelling’

Ook in het zuidoosten van Polen is het niet gebruikelijk dat het half april sneeuwt.

Vertrek bij het hondenopvangcentrum 
van Helen in Bulgarije.



ze 25 judopakken te bezorgen. Om de plaat-
selijke bevolking zoveel mogelijk te laten 
profiteren, hebben we contacten gelegd om 
die pakken in de regio te laten maken. 

“Naast projecten die min of meer spontaan 
en toevallig tot stand komen, hebben we een 
meer structurele samenwerking met het 
Wereld Natuur Fonds. Zo hebben we WWF 
Griekenland gesteund bij het beschermen 
van schildpadden op het eiland Zakynthos.”

Een ander aspect van jullie reis is dat die 
zo groen mogelijk is. Wat betekent dat in 
de praktijk?
“We stappen tijdens onze wereldreis niet in 
een vliegtuig. Daarmee laten we zien dat je 
de wereld per fiets kunt ontdekken en pro-
moten we duurzaam toerisme. Als we voor 
een oceaan staan, gaan we op zoek naar een 
boot, het liefst een zeilboot. Vrachtschepen 
helemaal uitsluiten, ook al zijn ze vervui-
lend, doen we trouwens niet. Soms moet je 
concessies doen. We willen wel aankomen 
in Australië en Amerika. Het is overigens 
een erg dure hobby om met een vrachtschip 
plassen water over te steken, vliegen is 
veel goedkoper.

“Daarnaast proberen we ook tijdens elke fietsdag groen en duur-
zaam te zijn. Het valt ons bijvoorbeeld steeds weer op hoe vanzelf-
sprekend het in heel veel landen is om spullen die je koopt in een 
plastic wegwerpzakje te stoppen. Als je los fruit koopt, wordt er 
automatisch gegrepen naar plastic zakjes. Wij nemen steeds onze 
eigen tassen mee, als we boodschappen doen.”

Genoeg over goede doelen en duurzaamheid. Jullie fietsen ook 
nog voor je plezier, veronderstel ik. Kun je jullie manier van fiet-
sen karakteriseren?
“We zoeken in elk land waar we aankomen eerst de interessante plek-
ken op. Linda doet dat vooral. Ben probeert vervolgens een aantrek-
kelijke, rustige route samen te stellen langs deze plaatsen, met behulp 
van Komoot. We doen vaak zo’n zestig kilometer per dag, maar dagen 

rond de honderd kilometer komen ook voor. 
“We reizen low budget, ons streven is 

maximaal dertig euro per dag uit te geven. 
Voor slaapplaatsen kloppen we bij voorkeur 
aan bij de plaatselijke bevolking. Dat levert 

vaak mooie gesprekken en interessante contacten op. Overigens 
zijn we daar wel terughoudender mee nu de ernst van de corona-
pandemie duidelijk is. Verder hebben we uiteraard een tent bij ons, 
waarin we ook vaak overnachten, al dan niet in het wild.”

Wat was qua fietsen het hoogtepunt tot nu toe?
“De rivier de Vjosë in Albanië is erg mooi. Het is een van de laatste 
rivieren in Europa die nog met rust is gelaten en vrij en onbelem-
merd kan stromen. Het meanderen, de bergketens, het uitwaaieren 
van de rivierbedding, het is allemaal even prachtig. Maar hoe lang 
nog? Helaas zijn er allerlei initiatieven om de Vjosë te temmen door 
er waterkrachtcentrales in te bouwen.”

‘De judoclub kon onze 

hulp goed gebruiken’

De Vjosë in Albanië is een van de laatste Europese rivieren die vrij en 
onbelemmerd zijn weg kan zoeken.
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Meer informatie over de reis van Ben en Linda 
en over hun projecten is te vinden op www.xplorid.
today. Hun streven is één euro per kilometer in te 
zamelen, dus in totaal honderdduizend euro. Dat 
bedrag is nog lang niet bereikt, dus donaties zijn 
zeer welkom. Alle hulpprojecten worden uitgebreid 
beschreven in blogs en video’s. Voor een hulpproject 
in NoordMacedonië zijn Ben en Linda nog op zoek 
naar een drietal kinder fietsen in de leeftijds
categorie van acht tot twaalf en twaalf tot zestien 
jaar. De fietsen zijn  bedoeld voor arme gezinnen. 
XPLORid zou bijvoorbeeld de transportkosten van
uit Nederland voor haar rekening  kunnen nemen.
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INTERVIEW

En waar hoef je nooit meer heen?
“Naar Oekraïne. Daar is fietsen geen genoegen. Het is continu 
manoeuvreren langs alle gaten in het wegdek. Dat is erg vermoei-
end en schiet niet op.”

Kun je onder woorden brengen wat fietsen zo aantrekkelijk 
maakt? Waarom op de fiets springen zo onweerstaanbaar is?
“Het is het leven zelf, in al zijn facetten en intensiteit, waar je door-
heen fietst en dat je ondergaat. Je ziet de mensen aan het werk, op 
het land, in het dorp, kinderen die op het schoolplein spelen, je ziet 
begrafenissen, bruiloften, je hoort de vogels, onderweg lijd je kou en 
‘s avonds heb je het weer warm. En dan zijn er natuurlijk de ontmoe-
tingen. Die geven ons vaak een kick. Het mooie is dat dat wederzijds 
kan zijn. We hebben diverse keren meegemaakt dat iemand na een 
ontmoeting zei: ‘Ik voelde mij nogal depri, maar dankzij jullie ben ik 
weer een stuk vrolijker geworden.’ Mensen gaan nadenken over de 
invulling van hun leven als ze ons zien en spreken. Het leven is te 
kort om te wachten je dromen waar te maken.”

Welke invloed heeft COVID-19 gehad op jullie reis?
“We waren van plan via Turkije naar Zuidoost-Azië te fietsen. Maar 
aangekomen in Griekenland hoorden we dat de grens naar Iran op 
slot zat. We hebben toen besloten de volgorde van onze reis om te 
gooien en eerst naar de Noordkaap te gaan.

“Bij diverse grenzen moesten we een recente, negatieve testuit-
slag laten zien. Dat kost elke keer zo’n honderd euro. Maar de enige 
grens waar we echt een probleem hadden, was die tussen 
Griekenland en Bulgarije. Bulgarije was gesloten voor toeristen en 
de douane wilde ons niet toelaten. We hebben toen volgehouden dat 
we geen toeristen zijn, maar op pad zijn voor de goede doelen van de 
stichting XPLORid. We konden dat ook laten zien. Uiteindelijk heeft 

een ambtenaar ons doorgelaten, ‘op per-
soonlijke titel’, zoals hij zei. Als we een 
grens over gaan, stellen we ons altijd op de 
hoogte van de regels in het nieuwe land en 
daar houden we ons ook aan.”

Jullie zijn nu bijna een jaar onderweg en 
hebben ongetwijfeld heel wat ervaringen 
opgedaan. Kun je een paar dingen noemen 
die je geleerd hebt? 
“We hadden er vooraf over gelezen, maar 
toch overkwam het ons ook: we hadden veel 
te veel bagage meegenomen. We hebben 
tientallen kilo’s teruggestuurd: reserveon-
derdelen, kookspullen, kleding. 

“Wat we ook geleerd hebben, is dat het 
handiger is de reis enigszins te plannen. In 
het begin fietsten op de bonnefooi: we keken 
wel waar we uitkwamen en zochten daar 
een slaapplaats. Het gevolg was soms dat 
we op het einde van de dag nog flink moes-
ten klimmen. Op zo’n moment kan dat een 
behoorlijke afknapper zijn. Om zulke ver-
rassingen te voorkomen, kijkt Ben nu vooraf 
preciezer naar de route en plannen we 
die meer.” b

‘Mensen gaan nadenken over de invulling 

van hun leven als ze ons spreken’

Onderweg naar het oerbos van Białowieża in Polen (boven) 
en vervallen huizen in Mezdra, Bulgarije.

Mozaïek op een muur op de 
Peloponnesos in Griekenland.
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TEKST EN BEELD RONNY VAN HEE KAARTJE MARC KNAPEN

Tijdens de coronaluwte grijpt Ronny zijn kans 

om het noorden van Duitsland te ontdekken. 

Op zijn weg vindt hij een groene megalopolis, 

de woonplaats van een Vlaamse volksheld en 

het epicentrum van de Hanze.

In het oog van de storm
Van de Rijn naar Rostock

Corona heeft de buitenlandse fietsmogelijkheden zwaar beperkt, maar 
de luwte tussen twee golven in biedt me de mogelijkheid om ons oos-
terbuurland te herontdekken. Het doorbladeren van de catalogus van 
Bikeline – de laatste editie bevat maar liefst 149 nationale Radfernwege 
– bezorgt mij evenveel fietsplezier vooraf als keuzestress. 

Een van mijn vorige fietsvakanties bracht mij via Bad Honnef langs 
de Rijn naar de Alpenrand; ditmaal ga ik vanuit Bad Honnef in noor-
delijke richting. In het aangrenzende Königswinter staat de beklim-
ming van de Drachenfels al lang op mijn to-dolijstje. Ik krijg er al 
meteen spijt van, vermits de helling zo steil is dat ik mijn volgepakte 
fiets aan de hand tussen de vele wandelaars door naar boven moet 
laveren. Boven wacht me de beloning van een terrasje met een prach-
tig panorama op de Rijnvallei en het Siebengebirge – en de ontdek-
king dat er ook een veel minder steile fietsweg was door de bossen.

Ik volg de Rheinradweg stroomafwaarts en overnacht in de gezel-
lige binnenstad van Bonn. De route tot Keulen ligt voor een groot 
deel in het groen, wat geen evidentie is in een behoorlijk verstedelijkt 

gebied. Fahrrad-Stadt Köln heet de fietser 
welkom met een grandioos uitzicht op de 
verschillende bruggen over de stroom, een 
aangename promenade, de dom en heel wat 
andere bezienswaardigheden. Ik steek 
opnieuw de Rijn over via de Hohenzollern-
brücke, waarover ook een van de drukste 
spoorwegassen van het land loopt.

Bij het buitenrijden van de stad wordt mijn 
lyrische bui over de Rheinradweg bruusk 
getemperd, want voor ik het weet, rij ik 
hopeloos verloren door saaie buitenwijken 
en enkele lelijke industrieterreinen. Verder-
op wordt het gelukkig beter met de weidse 
meanders van de Rijn en het oude centrum 
van Düsseldorf.

Groene megalopolis
Op de Fiets en Wandelbeurs heb ik de voor-
bije jaren zoveel documentatie gekregen over 
fietsen in het Ruhrgebied dat ik mijn route er 
dwars doorheen gepland heb. Sinds de jaren 
tachtig hebben de steenkoolmijnen en heel 
wat fabrieken de deuren gesloten, met alle 
sociale gevolgen van dien, maar de omgeving 
heeft wel een facelift gekregen. Tussen 
Düsseldorf en Mülheim en tussen Essen en 
Bochum ligt nog – of opnieuw – verrassend 
veel groen. Een aantal fabrieken zijn omgeto-
verd tot musea en culturele centra. En wij, 
fietsers, kunnen in het Radrevier Ruhr smul-
len van de Radschnellweg Ruhr over een 
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voormalige spoorweg, de Ruhrtal Radweg en 
heel wat lokale routes en fietsknooppunten.

Voorbij de industrie- en bierstad Dortmund 
komt er stilaan een einde aan de megalopolis 
en ik rij verder in oostelijke richting. In het 
zacht golvend landschap kom ik door char-
mante provinciestadjes als Soest en 
Paderborn. Niet onbelangrijk, want in de niet 
toeristische gebieden waar ik doorheen fiets, 
bevinden de betaalbare overnachtingsmoge-
lijkheden zich bijna uitsluitend in steden.

Bij de Weser eindigt de deelstaat Nord-
rhein-Westfalen en begint Niedersachsen. Ik 
overnacht eerst in het stadje Einbeck: u mis-
schien onbekend, net zoals mij overigens, 
maar de Vlaamse volksheld en grappenma-
ker uit Damme, Tijl Uilenspiegel, blijkt hier 
al twee eeuwen eerder geleefd te hebben als 
Tyll Eulenspiegel. De naam zou overigens 
niets met uilen te maken hebben, maar komt 
van zijn uitspraak ‘Ick bin ulen spiegel’.

Wachttorens en prikkeldraad
Voorbij de volgende grote stad, Braunsch-
weig, gaat het pal in noordelijke richting. 
Zeventig kilometer lang volg ik het Elbe-
Seitenkanal dat dwars door de Lüneburger 
Heide loopt. Wanneer ik onder een brug ga 
schuilen voor de regen, maak ik kennis met 
‘Nadine und Hans aus Hamburg’, twee jonge 
fietstoeristen onderweg op een rondrit van 
zo’n 1200 kilometer. Waar ik powerpointpre-

sentaties maak van mijn reizen, maken zij films. Ze stellen me voor 
de camera voor als ‘Ronny aus Belgien’.

Een kilometer of acht vóór Uelzen, mijn einddoel voor vandaag, 
loopt mijn achterband leeg. Zelfs een onoverwinnelijk gewaande 
Schwalbeband blijkt niet bestand tegen één enkele verloren nagel! 
Ik krijg hem er onmogelijk uit, noch langs binnen, noch langs bui-
ten. Een vriendelijke jogger belt voor mij een taxi. Ik maak mijn fiets 
vast aan een paal en met mijn drie fietstassen en mijn achterwiel in 
de hand, kom ik in het Bett+Bike hotel aan. ’s Anderendaags is er 
gelukkig een fietsenwinkel open die me meteen verder kan helpen.

Langs een rustig, Hollands aandoend landschap met bossen, heide 
en waterpartijen, en de gezellige Hanzestad Lüneburg rij ik stilaan 
Niedersachsen uit en, aan de 
overkant van de Elbe, Schles wig-
Hol stein in. Volgens de landkaart 
ben ik vlak bij de grens van de 
vroegere DDR: voor mij alvast 
een ommetje waard, maar als je 
het niet op de kaart volgt, valt het 
geenszins op dat hier ooit een ondoordringbaar IJzeren Gordijn heeft 
gestaan. Restanten van wachttorens, waarschuwingsborden en prik-
keldraad zijn er wel nog te zien in een grensmuseum, wanneer ik tien 
kilometer verderop opnieuw de vroegere grens oversteek.

Na een ritje door een bijna uitgestorven streek kom ik eindelijk in 
het hostel van Ratzeburg terecht: een klein stadje op een eiland in 
de Ratzeburger See, een meer van twintig kilometer lang. Door het 
water langs alle kanten raak ik ’s morgens mijn oriëntatie kwijt en 
het duurt dan ook even voordat ik de Radweg gevonden heb die mij 
in noordelijke richting verder brengt naar Lübeck.

Hoewel ik nog niet aan de kust ben, valt de zeewind reeds te ruiken. 
Lübeck is eveneens een Hanzestad. De Hanze was tussen de dertien-
de en zeventiende eeuw een verbond van bijna tweehonderd, vooral 

Het valt geenszins op dat hier

ooit een ondoordringbaar

IJzeren Gordijn heeft gestaan

Het strand bij Travemünde (links) en de gezellige Hanzestad Lüneburg.
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Duitse steden, maar kende ook steden in de Nederlanden, Polen en 
Scandinavië – je zou het dus een verre voorloper van de huidige 
Europese Unie kunnen noemen. De binnenstad oogt bijzonder gezellig 
en het spijt me al meteen dat ik er geen extra dag heb ingepland.

Ampelmännchen
Ik rij de stad uit langs de oevers van de Trave, waar massa’s mensen 
op de kade van de zomerzon zitten te genieten. De haven ligt ten 
noorden van de stad en strekt zich uit tot in Travemünde. Daar ver-
trekken ook de ferry’s naar Denemarken, Zweden en Finland. Net 
vóór de haven volg ik de weg in oostelijke richting, naar Wismar. 
Langs een restant van een vroegere wachttoren kom ik opnieuw in 
Mecklenburg-Vorpommern. Een leuker souvenir uit DDR-tijden is 

het Ampelmännchen, het kenmerkend wach-
tende en wandelende mannetje in de ver-
keerslichten: na de Wende wilden de 
ex-Oost-Duitsers alles uit de communisti-
sche periode weg hebben, behalve hun 
Ampelmännchen, want dat moest als cultu-
rele rijkdom absoluut bewaard blijven!

Vanaf Wismar kom ik op de Ostseeradweg. Ik zie de Oostzee zelf 
voor het eerst op het eiland Poel, op precies 843 kilometer van Bad 
Honnef, twee korte stukjes met de trein niet meegerekend. Het 
strandje staat vol met strandkorven, maar met de kille temperatuur 
en de buien trekken ze vandaag weinig volk. De kust ziet eruit zoals 
een kust hoort te zijn, met ongerepte duinen, dennenbossen en 
zelfs klippen.

Eindpunt van mijn reis wordt de havenstad Rostock. De binnenstad 
is fraai heropgebouwd nadat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd platgebombardeerd. Het oude havenkwartier aan de 
Unterwarnow is nu een gezellige flaneerplek. De eigenlijke haven 
ligt stroomafwaarts en ik volg de weg tot in Warnemünde, een aan-

genaam kuststadje en populair vakantie-
oord in DDR-tijden.

Wegens de coronapandemie loopt ieder-
een, behalve kinderen en ijsjeseters, netjes 
met een mondneusmasker rond. Voordat ik 
terugkeer, neem ik nog even de overzetboot 
naar Hohe Düne. Voor zover ik kan zien, slin-
gert de Ostseeradweg hier verder langs de 
duinen – alvast een idee voor een volgende 
fietsvakantie. Op de terugweg moet de boot 
enkele rondjes draaien op de stroom om de 
ferry naar het Deense Gedser door te laten.

Flinke uitbrander
Het is de laatste avond van mijn reis en vóór 
het slapengaan besluit ik nog lekker te 
lezen in het boek Machandel van Regina 
Scheer dat ik zopas gekocht heb: een feno-
menale streekroman over het leven in 
Mecklenburg sinds de Tweede Wereldoorlog. 
Het hostel beslist er echter anders over: op 
weg van mijn kamer naar de badkamer 
knalt de deur in het slot, terwijl mijn badge 
nog binnen ligt. Aan de receptie is op dat 
ogenblik niemand meer aanwezig. Op het 
noodnummer dat enkele vriendelijke 
Duitsers voor mij opbellen, wordt niet opge-
nomen en de Polizei verwijst ons terug naar 
het noodnummer!

De Duitsers zijn met vijf en hebben nog 
één bed over op hun kamer van zes. Ik neem 
het aanbod dankbaar aan, maar doe de hele 

De dame van de 

Kundendienst geeft me een 

flinke uitbrander

Keulen heet de fietser welkom met een grandioos uitzicht op de Rijn en de dom.



Net voor de Colombiaanse grens fietsen we binnendoor via 
het Reserva Ecológica El Ángel. Bij het eerste huis vragen 
we de bewoners om een slaapplek op hun land. De man is 
buiten aan het werk en roept zijn vrouw. Ze twijfelt even of 
we wel te vertrouwen zijn. Ze loopt terug het huis in, maar 
verschijnt al snel met een grote glimlach: “Kom binnen, 
hebben jullie honger?” Het is de verjaardag van de oudste 
zoon. In Ecuador staat er dan cuy op het menu – cavia. 

“Willen jullie een stukje proberen?”, vraagt ze. In de oven 
staat een grote braadslede met gegrilde cavia’s. Ze lijken 
wel platgedrukt, de pootjes en de kop zitten er nog aan. De 
vrouw graait er een exemplaar uit en geeft het aan Zoë, die 
het gegrilde beestje aan de voorpoot vasthoudt. Innerlijk 
zegt ze nee, maar uit beleefdheid zegt ze: “Ja, ik ben 
benieuwd hoe het smaakt.”

We krijgen beiden een stuk cavia op ons bord. De ogen 
van onze gastheer en gastvrouw zijn op ons gericht. De 
vrouw toont hoe we het best aan de cuy beginnen, trekt de 
botjes uit elkaar en kluift ze af.

“Het smaakt zoals konijn”, zeg ik als ik het voorbeeld van 
de vrouw volg. Ik realiseer me dat konijn eten misschien 
even gek is als een cavia. Zoë heeft iets meer moeite om 
het lekker te vinden. Op haar bord ligt het deel waar het 
hoofd aan zit – de oogjes kijken haar aan, de tandjes glim-
men alsof ze nog kunnen bijten. 

Onze gastvrouw ziet dat Zoë de kop aan de kant schuift. 
“Vind je dat niet lekker?” Ze neemt de kop, kraakt de sche-
del open en vist de hersenen ter grootte van een knikker 
eruit. “Dit is net het lekkerste deel!” b

TEKST EN BEELD OLIVIER VAN HERCK

Cuy

MET MES
EN SPORK
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Wanneer: september 2018
Waar: Carchi, Ecuador
Wat: gegrilde cavia
Hoeveel kilometer wil ik hiervoor omfietsen? 0 km

0 25 50 75 100 km

nacht geen oog meer dicht. Het is ruim over 
half negen als de eerste werknemer van het 
hostel komt opdagen en mij in mijn kamer 
binnenlaat. Ik gris mijn spullen bij elkaar en 
spurt naar het station, door alle rode 
Ampelmännchen heen, want om vijf over 
negen gaat mijn trein, maar ik ben vijf minu-
ten te laat!
De Kundendienst wordt bevrouwd door een 
dame die ik er meteen van verdenk ooit bij de 
Stasi gewerkt te hebben, want ze geeft mij 
een flinke uitbrander – “Sie müssten aber 
pünktlich sein.” Ik ben ook mijn Sparpreis 
kwijt. Het kost me een meerprijs van vijftig 
euro en een extra overnachting in Düsseldorf 
om thuis te komen, want met de eerstvol-
gende trein waar de fiets op mag, raak ik die 
dag niet meer in Antwerpen.“Geen erg”, zegt 
mijn vrouw Gerda als ik haar opbel, “maar in 
de hele stad geldt mondmaskerplicht, want 
de coronacijfers gaan opnieuw de foute kant 
uit!” De tweede golf is begonnen. b
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Ronny fietste in juli vorig jaar dertien dagen door de 
noordelijke helft van Duitsland. Over meest asfaltwe-
gen reed hij een kleine duizend kilometer van Bonn 
naar Warnemünde bij Rostock, in tot zijn blijdschap 
niet al te warm, soms zelfs fris zomerweer. Hij over-
nachtte in hostels, B&B’s en hotelletjes.



In september 2008 fietsten we in Canada de Kettle Valley Railway. 
Op een ochtend troffen we de gasten en eigenaar van ons motel in 
grote paniek: Lehman Brothers was gevallen. Wij hadden nog nooit 
van deze bank gehoord, laat staan dat we konden inschatten wat de 
gevolgen voor de wereld zouden zijn.

Het is januari 2020 en we hebben geen idee dat er een veel grotere 
crisis in aantocht is. We hebben twee maanden verlof van het werk, 
maar vertrekken ook nu weer onder een slecht gesternte. Australië 
wordt al tijden geteisterd door de ergste bosbranden ooit, gevolgd 
door overstromingen. Bovendien is in China het coronavirus uitge-
broken. Corona lijkt erg ver weg en zoals de meeste mensen ver-
wachten we dat de gevolgen voor ons wel zullen meevallen. We 
verheugen ons dan ook op de vrijheid, de mooie natuur en het weer-
zien met mijn familie in Melbourne. 

TEKST MARION JANSEN BEELD JOOST LINDERS KAARTJE MARC KNAPEN

Fietsen op Tasmanië is voor Marion en 

Joost alles tussen voorbij hoppende 

wallaby’s en kuddes razende motor-

rijders. En dat tegen het decor van de 

ontluikende coronacrisis, die zich in 

Australië ontwikkelt van ver-van-mijn-

bedshow tot vechtpartijen om de laatste 

rol   wc-papier.

Waar de vlinders je kussen
Ongemerkt een nieuwe crisis binnenfietsen op Tasmanië
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Na vier dagen Melbourne maken we de oversteek naar Tasmanië. Al 
snel maken we kennis met glinsterende tijgerslangen – ze liggen te 
bakken op de weg. Verstoord glippen ze naar de berm. Ondertussen 
verorbert Joost hele familiepakken winegum snakes in de vaste 
overtuiging dat a snake a day keeps the snakes away – en dat klopt. 
Het naar binnen werken van zo’n snake beheerst hij inmiddels tot in 
de puntjes. Toch zijn de slangen niet half zo eng als de chauffeurs 
met hun te grote campers en caravans. Meestal fietsen we over rus-
tige wegen, maar ik word toch een keer de berm ingeblazen door 
zo’n oversized vehikel. Over het verkeer kunnen we verder kort zijn: 
iedereen heeft haast. Of zoals iemand het treffend zegt: trying to do 
Tasmania in two days. In de bermen wemelt het van de plastic bloe-
men om de verkeersdoden te gedenken. Als elke doodgereden wal-
laby, possum of bandicoot ook nog herdacht zou worden, zouden we 
door een grote bloemenzee fietsen. Het ergste zijn de kuddes 
motorrijders met hun foute uitlaten en hun foute Duitse helmen. 
Gezien hun krankzinnige snelheden proberen ze het eiland in één 
dag te ronden. 

Likkend duiveltje
Tasmanië is prachtig. Regenwouden, hagelwitte stranden, vervallen 
mijnwerkersstadjes, van de sloop geredde art-decotheaters en oude 
pionierskerkhoven met graven van de eerste immigranten. In een 
oud theater in Zeehan worden diverse zwart-witfilms vertoond, zon-
der spraak, maar met tussenteksten. Met De Held, de Onafhankelijke 
Vrouw en de Begeerde Vrouw die niet met De Baron wil trouwen 
maar dat uiteindelijk wel met haar grote liefde doet. En een film over 
de beruchte outlaw Ned Kelly, die al sinds 1907 wordt vertoond.

Op verlaten binnenwegen raken we bedolven onder tientallen vlin-
ders. “De vlinders kussen je”, zegt Joost. De indrukken rijgen zich 
aaneen: melkwitte meertjes in de ochtend, bedauwd en beneveld, 
geurige mimosa, een prachtige boottocht 
op de rivier tussen de oeroude woudreu-
zen. Een regiment wijngaardslakken 
trekt na een frisse regenbui kaarsrecht 
over het asfalt. Honderden koeien die 
niet opkijken van een auto, maar wel van twee fietsers, zetten het op 
een loeien. Omdat we bergop rijden, worden we een halfuur lang 
begeleid door oorverdovend geloei, dat vreemd genoeg stopt wan-
neer Joost een koe nadoet.

De sterrenhemel, inclusief de Melkweg, Orion en de hele Schor-
pioen, zijn prachtig te zien. Op de camping hoppen regelmatig 

walla  by’s voorbij en verjaag ik ‘s nachts een 
hongerige possum. Over het onbekende 
bees tje dat zich op een nacht onder onze 
tent door graaft, denk ik maar niet te veel 
na. Tasmaanse duivels laten zich nauwelijks 
zien. Wel worden ze in allerlei winkels mis-
bruikt om prullaria aan de man/vrouw te 
brengen, zoals slips met een likkend duivel-
tje op kruishoogte voor hem en haar. 

‘She’s half your size!’
Vanaf de havenplaats Devonport fietsen we 
via het westen, zuiden en oosten een ronde. 
Het blijkt een niet zo’n ideale volgorde, om 
het zo maar te zeggen. We hebben vrijwel 
continu prachtig weer, maar ook veel tot 
heel veel tegenwind. We moeten nogal wat 

bergen bedwingen en ik beloof mezelf 
steeds dat dit nu echt de laatste keer was 
dat ik hellingen van tien tot twaalf procent 
met fiets en bagage heb bedwongen – waar-
na nog meer tegenwind, rustige gravel-
wegen en beklimmingen volgen.

De slangen zijn niet half zo eng als de chauffeurs 

met hun te grote campers en caravans

Tijdens de reis krijgt het coronavirus ook de Australiërs steeds meer 
in zijn greep. Bron cartoon: The Age, 13 maart 2020.



Het ergste is dat Joost met zijn zwaarbela-
den fiets moeiteloos de bergen bedwingt 
– al is dat volgens hem uiterlijke schijn – en 
soms God save the Queen zingt als hij me 
inhaalt. Elizabeth II is tenslotte officieel nog 
steeds de baas van Australië, maar hereme-
tijd wat is dat lied irritant.

Wanneer we bij een postkantoor een beker 
thee kopen, beklaagt Joost zich bij de mede-
werkster over het gewicht op zijn fiets. Ze 
werpt een blik op mij en schatert: “She’s half 
your size!”, oftewel meneer heeft niks te kla-
gen. “Eigenlijk ben je wel een loser, Joost”, 
zeg ik. “Ben je 61 jaar oud en fiets je nog 
steeds met je vrouw door de wereld, tentje 
achterop. Wie doet dat nog?”

Wij worden overal hartelijk verwelkomd, 
maar we merken dat niet alle overzeese 
bevolkingsgroepen geliefd zijn. Niet-blanke 
burgers zien we alleen maar in de drie grote 
plaatsen. En als de schoonmaakploeg de 
nachtboot naar Melbourne betreedt.

De eigenaresse van een appartementje dat 
we huren, maakt een gebaar van de keel 

doorsnijden als het gesprek op Chinezen komt. Ik schrik ervan. De 
eigenaresse van een hotel begint bij het ontbijt over vluchtelingen 
en bijbehorende problemen. Haar praat wordt steeds racistischer, 
totdat ik haar vertel dat mijn ouders in de oorlog moesten evacue-
ren en voor opvang totaal afhankelijk waren van medemensen. 
Gelukkig hoepelt ze dan op.

In de tang
In Hobart, de hoofdstad van Tasmanië, logeren we drie nachten bij 
een echte Vrienden op de Fiets, bij een Nederlandse vrouw en een 
Australische man. Hun huis bestaat van boven tot onder uit glas en 
kijkt uit over de baai. Het is zo’n huis dat je weleens in films ziet en 
waarin altijd de onver-
mijdelijke Richard Gere 
een psychopaat speelt 
die zijn vrouw of haar 
minnaar vermoordt. 
Andrew kookt zelfs voor 
ons en met heel veel 
moeite mogen we twee flessen wijn schenken – die we vervolgens 
samen opdrinken. We beleven mooie avonden waarin we ook over 
minder fraaie zaken praten. Zo is er in 2019 in Australië elke week 
een vrouw vermoord door haar partner en zijn er enorme problemen 
met drugs, zoals crystal meth, en gokverslaving. 

De laatste kampeeravond trek ik de buitentent open en even stokt 
mijn adem. Ik hou erg van spinnen, maar nu zit er een fluwelige spin 
van pakweg vijftien centimeter op de binnentent. Het is een hunts-
man en met gebogen poten jakkert hij er vandoor. Toch heb ik liever 
met zo’n beest van doen dan met kleine, echt giftige spinnetjes. Of 
het coronavirus…

Inmiddels, we zijn zo’n zes weken verder, neemt corona ook 
Australië in de tang. Toch lijkt er nog steeds niet veel aan de hand, 
er zijn relatief weinig besmettingen. Dit in tegenstelling tot de 
berichten die we inmiddels vanuit Europa en de VS vernemen. Er 
wordt vooral wc-papier en desinfecterende zeep ingeslagen, soms 
op het hysterische af. Toiletpapier verdwijnt met hele pallets en 
wordt gejat uit restaurant- en campingtoiletten. In Sydney slaan 
mensen elkaar de koppen in om pleepapier: hoe dun kan een laagje 
beschaving zijn? 

Na 2200 fietskilometers sluiten we onze reis af. Net op tijd, want 
na enkele geannuleerde vluchten hebben we zo ongeveer de laatste 
stoelen in het laatste vliegtuig naar Amsterdam. We komen terug in 
een wereld die in een ongelooflijk tempo is veranderd. Hoe gaat dit 
aflopen, waar gaan we naartoe? b

40 tijdschrift voor fietsreizigers

In Sydney slaan

mensen elkaar de koppen 

in om pleepapier   25        50 km

AUSTRALIË

TASMANIË

Devonport

Strahan

Bicheno

Mount Field NP

Hobart

In februari en maart 2020 fietsen Marion en Joost 
gedurende zes weken 2200 kilometer door 
Australië, waarvan 1600 kilometer op Tasmanië. Ze 
fietsten zo veel mogelijk over rustige asfalt- en 
gravelwegen, waarbij regelmatig stevig moest 
worden geklommen. Hoewel de gebruikelijke regen 
in het westen van Tasmanië uitbleef, kregen ze wel 
te maken met veel tegenwind. 

Op Maria Island, voor de oostkust van Tasmanië.
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Waarom lezen wereldfietsers boeken van andere 
wereldfietsers? Om eigen ervaringen te vergelijken met 
die van anderen? Om op ideeën voor fietstochten te 
komen? Om veilig thuis in een comfortabele stoel te hui-
veren bij verslagen van bizarre tochten die ze zelf nooit 
zouden maken? Om eindelijk te begrijpen wat hunzelf 
en zoveel anderen ertoe brengt steeds maar weer op de 
fiets te springen?

In Gaan we morgen weer verder? van Marjolijn Zwolsman 
komt die laatste vraag ter sprake, meteen al in het eerste 
hoofdstuk. De overwegingen van de schrijfster zetten de 
toon voor de rest van het boek. Wat je leest is niet erg 
schokkend of verrassend – in dit geval legt ze een link met 

mindfulness – maar het is wel herkenbaar en aangenaam om te lezen, 
ook al door haar nuchtere, humoristische stijl. 

Marjolijn en haar gezin hebben dertig jaar lang de zomervakanties 
op de fiets in Europa doorgebracht. In haar boek beschrijft ze de 
alledaagse werkelijkheid van die tochten. In tien hoofdstukken, die 
elk een eigen, vaak praktisch thema hebben, vertelt ze wat ze 
gezien, ervaren en geleerd heeft. Voorbeelden zijn: wat neem je aan 
bagage mee, wat zijn geschikte kampeerplekken en hoe vind je die, 
en hoe is het om met kinderen te fietsen?

Marjolijn is op haar best als haar verhalen beschouwelijk van aard 
zijn. In een van de hoofdstukken vraagt ze zich bijvoorbeeld af hoe 
het komt dat haar gezin qua woonstek nogal honkvast is, maar in de 
vakantie van de ene kampeerplaats naar de andere fietst. De titel 
van het boek verwijst naar die voortdurende wens weer verder te 
gaan. Ergens anders vraagt ze zich af waarom er zo vaak in termen 

van prestaties naar fietsvakanties wordt gekeken. Ze somt de onver-
mijdelijke reacties op die je onderweg krijgt: hoeveel kilometer leg-
gen jullie per dag af, hoe zwaar is je bagage, wat was de hoogste 
heuvel en bij de jongste en oudste fietsers: wat fantastisch dat je dit 
al respectievelijk nog steeds doet.

De drie kinderen in het gezin gaan vanaf hun geboorte, of zelfs al 
daarvoor, mee op de fiets. Ze spelen een prominente rol door het 
hele boekje heen en worden vaak geciteerd. Het hoofdstuk ‘Een 
gezinsonderneming’ is helemaal gewijd aan het thema fietsen met 
kinderen. De schrijfster legt uit dat het wat haar betreft niet de 
bedoeling kan zijn de vakantie volledig af te stemmen op de kinde-
ren. Als dat beter uitkomt, besluiten pa en ma wel eens een stukje 
om te rijden om een speeltuin te vermijden. Ze draait het bekende, 
clichématige gezegde over kinderen en vakantie om en maakt daar-
van: als de ouders zich vermaken, vermaken de kinderen zich ook. 
Afgaande op de reacties van de kinderen in het boek, heb je niet de 
indruk dat hun tekort is gedaan. 

Sommige onderwerpen zijn voor meer ervaren fietsers wel erg 
voor de hand liggend en voorspelbaar uitgewerkt, bijvoorbeeld als 
het gaat om de vraag hoe je onderweg aan eten en drinken komt. Of 
als Marjolijn een wat brave lofzang houdt op Europa als ‘fietsconti-
nent Europa’. Maar ook die onderdelen blijven leesbaar omdat zij ze 
illustreert aan de hand van smeuïge voorvallen en boeiende ont-
moetingen onderweg.

Wie de stap naar fietsvakanties nog niet heeft gemaakt, maar wel 
overweegt, zal veel nuttige informatie in het boek vinden en moge-
lijk geïnspireerd raken. Wie al regelmatig fietsvakanties heeft 
gehouden, zal veel herkennen, over fietsen als zodanig en over 
diverse tochten in Europa. 

HERMAN KOPPELMAN

Marjolijn is op haar best als haar verhalen 
beschouwelijk van aard zijn
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Groeten uit Baflo

Niet al te verre reisverhalen
Kees Volkers

Uitgeverij Elmar
www.uitgeverijelmar.nl

248 pagina’s | € 18,99

Een titel als Groeten uit Baflo valt natuurlijk meteen op 
als je zelf in Baflo woont. Wie doet de groeten en waar-
om uit Baflo? Wie is meteen duidelijk, want dat is de 
schrijver, Kees Volkers. Maar het waarom wordt pas 
duidelijk in het laatste verhaal van deze bundel.

Zoek je een verhaal over een lange reis met de fiets, 
dan is dit niet je boek. Wil je een aantal korte, humoris-
tische verhalen rondom het thema reizen lezen, dan zit 
je hiermee goed. Kees reist per fiets, te voet en met de 
trein. In Nederland, maar ook daarbuiten. Ondanks dat 
hij niet alles met de fiets doet, is het reisgevoel univer-
seel  herkenbaar.

Bij het eerste verhaal haak ik 
bijna af. Daarin gaat Kees mop-
perend als een chagrijnigere 
puber naar Frankrijk. Niets is 
goed: de trein is te druk, de consumpties zijn te duur, het 
huisje valt tegen en het is weer is niet naar wens. Ik 

weet wel dat het leuker is om over je misgenoegen te 
schrijven dan over de positieve dingen, maar hij zet het 
wat te dik aan. Zijn dit soort dingen juist niet de charme 
van het reizen? Je komt buiten je comfortzone en je ver-
zamelt een aantal nieuwe ervaringen. Dat is tenslotte de reden dat 
ik reis.

Gelukkig is dit verhaal niet representatief. In de andere verhalen 
weet Kees het ‘reisgevoel’ goed naar boven te halen. Hij doet leuke 
dingen, waarvan ik wilde dat ik ze had bedacht. Hij zoekt bijvoor-
beeld de dijk op die ooit tussen Holwerd, op het vasteland, en 
Ameland heeft gelopen. Een klein stukje is nog begaanbaar. En is de 

Elfstedentocht per openbaar 
vervoer sneller dan per schaats? 
Kees zoekt het uit. Ook kijk ik nu 
met meer interesse naar put-
deksels, weet dat schakers niet 

te vertrouwen zijn en dat je in Dieren geen fiets kunt huren.
Kees’ schrijfstijl is leuk omdat hij over details schrijft die we wel 

zien, maar niet meer opmerken. Als je goed naar een landschap 
kijkt, kun je het verleden zien. Zoals bij de Halvezolenlijn, een spoor-
lijntje dat vroeger van Lage Zwaluwe naar Den Bosch liep. Over de 
restanten loopt nu deels een fietspad. Voor dit soort trajecten duikt 
Kees vaak even de geschiedenis in en legt hij uit hoe en waarom iets 
is geworden zoals het is.

Hij beschrijft de dingen met humor en is niet vies van wat zelfspot. 
Dat hij wel een biertje lust wordt meerdere keren duidelijk gemaakt. 
En soms ook nog wel wat meer, waardoor hij ’s ochtends niet altijd 
even helder is. Zo schrijft hij: ‘Na een kwartier op het invalidentoilet 
voel ik mij al een stuk beter’ – terwijl hij aan een schaaktoernooi 
meedoet! Al met al heb ik zeker genoten van het boek. Op mijn 
Goodreads heb ik het vier van de vijf sterren gegeven.

Aan het einde kom ik eindelijk bij het titelverhaal – en dat is een 
teleurstelling. De enige reden dat Baflo in de titel staat, is omdat het 
zo lekker bekt. De schrijver kent de naam omdat hij in het verleden 
ooit een keer door Baflo is gereisd met de trein. Voor dit boek zoekt 
hij het dorp nogmaals op, maar hij kan niets interessants vinden. 
Jammer, gemiste kans. Had hij maar wat dieper gegraven zoals hij 
ook voor zijn andere verhalen doet! Elk dorp heeft zijn eigenaardig-
heden, dus ook Baflo. Misschien moet ik daar dan zelf maar eens 
over schrijven.

HANS VAN DER VEEKE

Kees legt vaak uit hoe en waarom 
iets is geworden zoals het is
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Vakantie- en wereldfietsers willen hun 
grenzen verleggen. Ze willen nieuwe 
gebieden verkennen, genieten van rust en 
ruimte, en in contact komen 
met de plaatselijke bevolking. 
En of je nu een lange of korte 
tocht maakt, ver of dichtbij, reizen op de 
fiets is een prettige manier om dit te doen. 
De verenigingen De Wereldfietser in 
Nederland en De Vakantiefietser in 
Vlaanderen ondersteunen hun leden bij 
hun fietsreizen. Het doel is fietsers met 
elkaar in contact te brengen en informa-
tie uit te wisselen. 
Naast het ge zamenlijk uitgegeven tijd-
schrift, met voor elke vereniging een 
cover met de eigen naam en verder 
dezelfde inhoud, organiseren de 
 verenigingen kampeerweek-
ends, trektochten, informatie-
bijeenkomsten over speciale 
onderwerpen en fietsrepara-
tiecursussen voor hun leden. Op de web-
sites van beide verenigingen vind je data-
banken met veel informatie 
en forums waarop levendige 
 discussies plaatsvinden.
www.wereldfietser.nl
www.vakantiefietser.be

VERENIGINGSNIEUWS

augustus 21-28   Fietsreis Mittelrhein en zijrivieren van De Vakantiefietser 

oktober 15-17   Herfstweekend van De Vakantiefietser.

december 3-5   Winterbivak van De Vakantiefietser.

  

   Kijk voor meer informatie op www.wereldfietser.nl,  
www.vakantiefietser.be of bij het verenigingsnieuws op 

de  volgende pagina’s.

Agenda

Met Mesen als uitvalsbasis fietsen we twee dagen door de Westhoek. Deze streek is niet 
alleen het decor van de legendarische koers Gent-Wevelgem, maar ook het strijdtoneel van 
de grootste veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog.

Rond Stoumont en de vallei van La Lienne organiseren we alweer het zevende winterbivak. 
Tussen het fietsen door kamperen we op de bivakweide van een camping, waarvan we enkel 
het sanitair gebruiken. Al de rest gebeurt in de buitenlucht!
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Tijdens deze reis volgen we vooral diep ingesneden valleien van de Duitse middelgebergten 
Eifel en Westerwald, langs autovrije fietsroutes van zeer goede kwaliteit. 
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Jaarverslag en ledengroei

Het afgelopen jaar was, om het in sporttermen te zeggen, 
een grotendeels door blessures verloren seizoen. Na een 
druk bezochte Wereld fietsersbeurs in januari was het gedaan 
met de activiteiten. Alle beurzen, bij een komsten en fiets-
tochten moesten worden geschrapt. Des ondanks kon de ver-
eniging weer een lichte stijging van het aantal leden noteren. 
Er zijn nu 3343 gewone leden en 50 partnerleden.

Organisatorisch zijn er stappen gezet. De Alge mene 
Le den  ver ga dering ging online. Dit heeft in vergelijking met 
de bijeenkomsten op locatie vier tot vijf keer meer aanwe-
zigen opgeleverd dan een traditionele bijeenkomst. Het 
bestuur is in de luwte voortvarend doorgegaan met de ont-
wikkeling van de nieuwe website. Die is sinds oktober in de 
lucht en gaat de daadkracht en zelfstandigheid van de ver-
eniging een stevige impuls geven. Voor de volledige versie 
van het Algemeen Jaarverslag verwijzen we naar de web-
site. Die staat onder het menu ‘Mijn Wereldfietser’, in de 
bibliotheek bij de stukken van de ledenvergaderingen.

Online lezingen

Op 8 mei deed Jan Willem van Dalen verslag 
van een reis door Saoedi-Arabië. Zijn pre-
sentatie is op de website terug te zien in de 
mediatheek onder het menu ‘Actueel’. 
Geplande lezingen kondigen we per e-mail 
en via de website aan. Reeds verschenen 
lezingen in de mediatheek:
• Elbert Achterstraat: met de tandem door 

Azië, Australië en Zuid-Amerika;
• Fons van Rooy: Great Divide Mountain 

Bike Route (VS);
• Jan Jes over zijn fietsreis door Suriname, 

Frans-Guyana en Brazilië. 

Via e-mail attenderen we je op een nieuwe 
lezing. Als je een lezing live wilt volgen, kan 
je je aanmelden via de link onder ‘Acti vi-
teiten’ op de website. Wil je deze berichten 
niet missen, zorg dan dat je e-mailadres in 
je profiel op de website correct is. 

TEKST CAREL VAN WIJK

VERENIGINGSNIEUWS DE WERELDFIETSER

ERIC PICARD
VOORZITTER

DENNIS DE VRIES
PENNINGMEESTER A.I.

CAREL VAN WIJK
SECRETARIS

MICHIEL MAIWALD
ACTIVITEITEN

Bestuur
De Wereldfietser

Hars
kamper
dennen

We mikken erop om 
tegen het eind van 
de zomer weer het 
Na zomer wee kend 
op de Hars kamper-
dennen te kunnen 
or ganiseren. Zodra 
we een datum heb-
ben, nodigen we je 
per e-mail uit om je 
voor dit prachtige 
jaarlijkse event aan 
te melden.

Enquête

Dankzij het nieuwe digitale plat-
form hoeven administratie en 
boekhouding niet meer extern 
uitbesteed te worden. De com-
municatie met leden verloopt 
digitaal (e-mail en nieuwsbrie-
ven), evenals de organisatie van 
activiteiten. Deze veranderingen 
maken het noodzakelijk om het 
huishoudelijk reglement aan te 
passen. Een van de komende 
weken nodigen we je uit voor en 
enquête om je mening te peilen 
over een aantal voorstellen. We 
rekenen daarbij op je medewer-
king; je draagt daarmee bij aan 
een breed gedragen uitwerking 
van het reglement en bepaalt zo 
mede de koers die de vereniging 
de komende jaren vaart. 

VACATURE

Om onze vereniging meer zichtbaarheid 
te geven en voor onze leden een leuke 
online ontmoetingsplek te creëren, zijn 
we op zoek naar een vrijwilliger voor de 
functie van:

Coördinator Sociale Media 

Wat doe je als Coördinator Sociale Media?
• Je bent de motor achter onze sociale-

mediakanalen en helpt ons bereik te 
vergroten (nu enkel nog FB).

• Je coördineert het beheer van de soci-
ale media en stelt regels voor het 
gebruik op.

• Je plaatst relevante kopij van de 
 website door naar sociale media en 
vice versa.

• Je gaat daartoe ook actief op zoek naar 
blogs en sociale media van fiets -
reizigers.

• Je bent aanjager van het gebruik van 
de sociale media door de activiteiten-
commissie en andere leden.

• Je monitort, analyseert en interpre-
teert ontwikkelingen in de kanalen en 
informeert het bestuur hierover.

Als je officieel bestuurslid van de vere-
niging wilt worden, behoort dat tot de 
mogelijkheden, maar het is geen must. 
Je bent lid van onze vereniging en bekend 
met de ins en outs van sociale media of 
hebt de ambitie om hier in te duiken.

Heb je interesse in deze functie of wens je 
nadere informatie, neem dan contact op 
met Eric Picard: voorzitter@wereldfietser.nl.
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FRANKY DE LANGHE
SECRETARIS

ANDRE RAMAULT AGNES 
VEREERTBRUGGHEN
PENNINGMEESTER

MARC KNAPEN
VOORZITTER

FRANS HEYLEN ANDY LAMBRECHTSDIRK HUYGHE 
ONDERVOORZITTER

GRÉGORY LEWYLLIE

VERENIGINGSNIEUWS DE VAKANTIEFIETSER
Bestuur De Vakantiefietser

Het vooruitzicht van het eerste vakantiefiet-
serweekend sinds tijden is mooier dan de 
weersvoorspellingen. Op het menu staan niet 
al te hoge temperaturen en regelmatig buien. 
Bovendien kunnen we, vanwege corona, 
onderweg ook niet heel makkelijk opwar-
men, aangezien enkel de terrassen open zijn.

Vanuit Oostende trekken Frieda, Bart, Paul, 
Tim, Lieven en ik desondanks via het schone 
Brugge naar Provinciaal Domein Puyen broeck 
in Wachtebeke. We mogen van geluk spreken 
dat we de eerste dag relatief droog doorko-
men. We zetten de tent op in een stralende 
zon en sluiten af met een welverdiend pintje.
Op de ochtend van dag twee slaat onze mol al 
toe, als Frieda beslist de groep te verlaten. 
Gelukkig komen Ilse, Généviève en Cyrilla ons 
versterken. We verlaten Wachte beke en rijden 
via Brussel naar Huldenberg. We maken aller-
eerst een fel gesmaakte pitstop bij de vriendin 
van Lieven, die ons trakteert op koffie, vers 
fruitsap en zalige pizza’s. Daarna fietsen we 

Dwars door België
TEKST VEERLE GUNS  

BEELD BART DE MEULDER

TEKST MARC KNAPEN

Hemelvaarttocht (1316 mei)

Penningmeester

Sedert mei is Agnes Vereertbrugghen onze 
nieuwe penningmeester. Zij is de opvolgster 
van Frans, die meer dan 25 jaar de financiën 
beheerde als een goed huisvader. Met heel 
wat ervaring in boekhouding en ook als 
doorwinterde Vakantiefietser is Agnes de 
geknipte persoon om deze belangrijke taak 
verder te zetten.

opnieuw naar Brussel en bereiken onze hoofd-
stad via een verrassend groene route.

Klapband
De weergoden zijn ons vandaag echter een 
stuk minder goed gezind en we beginnen 
aardig doorweekt te raken door de vele 
regenbuien. We beginnen ook aan onze eer-
ste hoogtemeters en om het plaatje compleet 
te maken slaat onze mol weer toe: klapband 
in de gietende regen. Gelukkig is er een fiet-
senwinkel vlakbij en zorgt de legendarische 
solidariteit onder Vakantiefietsers ervoor dat 
we verder kunnen.

We verlaten Brussel via het Zoniënwoud 
en de mooie Druivenstreek en komen moe 
en nat toe op de camping in Huldenberg. Na 
een snelle hap en warme douche duiken we 
meteen de tent in om op te warmen en ons 
klaar te stomen voor morgen.

Zaterdag komen we al snel in het rustge-
vende Meerdaalwoud terecht. Na een deugd-
doende middagpauze testen we opnieuw 
onze klimmersbenen in de wondermooie 
fruitstreek van Sint-Truiden. Een bezoekje 

aan het superschattige doorkijkkerkje van 
Borgloon is het kersje op de taart van deze 
geweldig knappe route.

Topeditie
We overnachten in de gezellige tuin van een 
fietscafé vlak bij Tongeren. De sfeer zit er 
nog steeds goed in, zeker als Frieda onver-
wacht opduikt op de camping. We sluiten de 
dag af met een aperitiefje aan de tenten en 
een gezellige avondmaaltijd op het ver-
warmde terras van het fietscafé.

De vierde dag wordt de pittigste van alle-
maal: we naderen onze bestemming en we 
krijgen enkele stevige kuitenbijters voorge-
schoteld. Tim, onze moteur en trekker, kiest 
het hazenpad om op zijn eentje de Hoge 
Venen te verkennen. Groot is onze vreugde 
als Frieda aanbiedt om onze bagage in haar 
auto mee te nemen en ons in Eupen op te 
wachten – en dit perfect op tijd voor onze 
trein naar het thuisfront.

Iedereen was blij dat er weer eens een 
weekendje van De Vakantiefietser kon door-
gaan en het is meteen een topeditie gewor-
den. Ik wil graag Lieven bedanken voor de 
organisatie, Frieda voor de bezemwagen en 
de hele groep voor de flauwe moppen, de 
leuke verhalen en de geweldige teamspirit.



 Echt samen fietsen 
 doe je op een tandem

Samen optrekken, met vereende krachten, 
ultieme fietsmaatjes, praten, communiceren.

Samen fietsen wordt weer leuk / is leuker. 
Ieder draagt zijn steentje bij. Gelijktijdig op 

de plek van bestemming.

Maia bikes & trikes 
laat u SAMEN fietsen!

T: 0168 - 371 671 | M: info@maia.nl
Zuidhaven 29 4761 CR Zevenbergen

www.maia.nl

• LIGFIETSEN • TRIKES 
• TANDEMS • E-BIKES
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De Vakant ie f ie tser
D e  s p e c i a l i s t  v o o r  j e  f i e t s v a k a n t i e
u i t r u s t i n g    ●    f i e t s e n    ●    r e i z e n

Westerstraat 216 Amsterdam ● tel (020) 616 4091 ● info@vakantiefietser.nl

www.vakantiefietser.nl
Geopend van dinsdag tot en met zaterdag

Santos  ●  idworx  ●  Koga  ●  Tout Terrain  ●  Gaastra  ●  Tern

Specialist in o.a.

Rohloff

Pinion

Dwars door de BalkanDwars door de Balkandoor bergen en vlakten van de Balkan en Noord-Italië
door bergen en vlakten van de Balkan en Noord-Italië
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Fietsroute Dubrovnik - BolzanoFietsroute Dubrovnik - Bolzano

 www.pirola.nl 

lange-afstandsroutes, 

thematische routes, 

dagtochten

F I E TF I E T SS G I D S E N
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Ook een extreem lange wereldreis is op een dag gewoon 
voorbij. Ik reed 146.001 kilometer in bijna zevenenhalf 
jaar en stond toen weer voor een vertrouwde deur. Het 
was geen spectaculaire thuiskomst. Dat zou het geweest 
zijn als het een aaneengesloten reis was geweest, zon-
der intermezzo’s in Nederland. Ik had de terugkeer al meermaals 
ervaren en de impact ervan was langzaam afgenomen – terwijl een 
nieuw vertrek naar een ver continent toch steeds onverminderd 
spannend bleef. 

Ik herinner me van eerdere thuiskomsten de schokkende constate-
ring dat in Nederland kostbaar drinkwater met liters tegelijk door de 
wc-pot stroomde en je papier in die pot mocht gooien. Wat een keus 
was er in de supermarkt – en zo goedkoop! Wat was de lucht schoon, 
wat was het buiten stil en wat gaven lampen binnenshuis veel licht! 
Mijn permanente laagje zweet was plots verdwenen en mijn enkels 
stopten met jeuken, want daar zaten geen insecten meer.

Ik had mijn reis onbewust perfect gepland. Hij paste bijna precies 
vóór het coronatijdperk en in de eindfase kon ik tijdens de eerste lock-
down op een Portugese camping ervaren hoe het is om in een caravan 
te leven. Bij thuiskomst woonde ik eerst een maand bij mijn ouders, 
maar nu heb ik mijn eigen caravan en woon op campings. Misschien 
dat ik me op langere termijn weer richt op een vaste woning.

Verlost van uitdagingen ben ik in mijn caravan bepaald niet. Ik 
lever strijd tegen vochtproblemen en kou vanwege een uitgevallen 
kachel, en ook heb ik geen stromend water meer. Maar net als tij-
dens mijn fietsleven denk ik dan aan een erger lot dat me bespaard 
blijft en prijs me gelukkig met wat ik nog wel heb.

Ik kon het me veroorloven om na mijn terugkeer een poosje te 
freewheelen en had de tijd voor diverse interesses. Een zwart gat 

TEKST EN BEELD RICHARD VAN DIJKE
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• Door zandstormen voortgedreven ontdekt  Jeroen Kleibergen met 
 reisgezel Mette Oman.

• Op zoek naar de stilte fietsen Nienke Ansems en Pim de Jong over 
El Silencio, de hoogvlakte van Peru.

• Filip Rots zette koers naar Frankrijk, waar hij verzeild raakte in 
 Tolkiens The Lord of the Rings.

de volgende keer  Onderwerpen onder voorbehoud

Het volgende nummer verschijnt op 1 oktober 2021

bleef uit, ik was ook toe aan verandering en 
ben blij met mijn nieuwe bestaan. Enkele 
interesses die tijdens mijn fietsreis zijn ont-
staan, zijn verhevigd. Een ervan, ontkiemd in 
Japan, kan ik inmiddels een fascinatie noe-
men: de schilderkunst. Het lijkt me fantas-
tisch om kunst te gaan verzamelen.

Het is opvallend hoe snel zevenenhalf jaar fietsen naar 
de achtergrond verdwijnt. Ik ben vooral bezig met heden 
en toekomst. Buiten mijn interesses richt ik me op de 
arbeidsmarkt. Tegen de tijd dat u dit leest ben ik waar-
schijnlijk aan het werk. Het zal geen droombaan zijn, 
maar dat is niet erg. Ik heb gezien hoe andere mensen 
moeten ploeteren voor hun bestaan en dan valt mijn 
situatie wel mee. Er is ook sprake van een omslag: 
onderweg liggen de wereld en de toekomst wijd open, 
alles is mogelijk, maar bij thuiskomst, terug in de reali-
teit en weg uit de droom, zijn er plots weer allerlei per-
soonlijke en maatschappelijke beperkingen.

Zevenenhalf jaar ben ik iemand geweest. De wereld-
fietser. De verhalenschrijver. Inmiddels ben ik terugge-
keerd naar de anonimiteit. Maar soms bekruipt me die 
ene gedachte. Acht jaar werken en zuinig leven… en ik 
heb weer acht jaar fietsbudget. b

de
terug-
komst

Terug gekeerd  
naar de  
anonimiteit



www.schwalbe.com/ 
recycling


