TEKST HERMAN KOPPELMAN

Verpleegkundigen Stef en Katrien reizen van Alaska naar Patagonië. In de staat
Washington verbazen ze zich over de armoede. Het verval in sommige steden doet hun
denken aan Oost-Europa 25 jaar geleden. Ze
zien veel daklozen, winkels met lege schappen en een verontrustend hoog drugsgebruik. Ze drinken koffie in een bar en
schatten dat tachtig procent van de klanten
stoned of dronken is. Maar niet alles is kommer en kwel: de natuur is prachtig en de
fietsroute fantastisch. Onderweg zamelen
Stef en Katrien geld in voor Arkgemeenschappen: leefgemeenschappen waar mensen met en zonder verstandelijke beperking
elkaars leven delen.
https://alternativeworlddestination.wordpress.
com
Alternative world destination

Ook Hilde Geens fietst van Alaska naar
Patagonië. Ze is in mei 2017 vertrokken en
hoopt dit najaar aan te komen. Onderweg
zamelt ze geld in voor de strijd tegen MS. Ze
heeft uitgekeken naar de afgelegen streken
in Zuid-Amerika, maar voelt zich er tegelijkertijd door geïntimideerd. Zullen haar
lichaam en fiets bestand zijn tegen de extreme omstandigheden? Haar overpeinzingen
over dergelijke vragen beschrijft ze in een
trefzekere stijl: ‘A strong believe that things
always could be worse is optimism in disguise.’ Het is een genoegen haar site te
lezen, fraaie foto’s vullen de teksten aan.
https://workingonmycalves.com
Hilde Geens
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Willem Teunissen heeft diverse reizen
gemaakt met zijn partner. Half april vertrekt
hij opnieuw, maar dan alleen, naar Vietnam,
met as van zijn partner bij zich. Het is een
reis van bezinning. Via zijn site kun je meeluisteren met de muziek die hem op de been
houdt als het Willem teveel wordt. In
Azerbeidzjan en Kazachstan wordt hij achtervolgd door pech: lekke banden, nog meer
lekke banden, scheurende banden. ‘Ik trek
mijn plan en boek een vlucht naar
Nederland.’ Thuis aangekomen gaat hij
opnieuw op pad, deze keer in het Verenigd
Koninkrijk. Hij heeft geen reisdoel meer,
maar bezinning blijft doorklinken in wat hij
schrijft.
www.waariswillem.nl

zonnebloemen en hij vraagt zich af of die
naam eigenlijk wel klopt: ‘Ik heb regelmatig
geconstateerd dat zonnebloemen zich meer
van de wind af keren dan dat ze naar de zon
kijken. Je zou ze dus beter anti-windbloemen kunnen noemen.’ Zoals zijn volgers dat
gewend zijn, houdt hij een boeiend verslag
bij van zijn belevenissen, geïllustreerd met
mooie foto’s.
www.frankvanrijn.nl/mijn-fietsreizen

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.

Wouter Cocquyt is al eens vanuit
België naar Maleisië gefietst en ook vanuit
België naar Zuid-Afrika. Eind 2016 is hij
begonnen aan een tocht in Amerika: van
Brazilië naar Patagonië en dan noordwaarts
naar Canada. Hij is pas midden twintig en de
kaap van honderdduizend kilometer komt in
zicht, dus hij kan de Vlaamse Frank van Rijn
worden! Wouter heeft diverse maanden
doorgebracht op boten in het Amazonegebied, maar is weer op de fiets gestapt
in Colombia. Zijn Facebookpagina houdt hij
regelmatig bij.
http://woutercocquyt.be
Wouter Cocquyt
Frank en Jacinta fietsen sinds mei van
Vancouver naar Patagonië. Ze zijn geen kilometervreters en trekken ruim de tijd uit voor
bezienswaardigheden onderweg. De vele
foto’s op hun site geven daar een beeld van.
In Panama fietsen ze over de Pan American
Highway. Dat is geen genoegen, maar wel
leerzaam: veel meer dan in een auto ervaren ze hoeveel lawaai en luchtverontreiniging autoverkeer produceert. Als ze heelhuids de Puente de las Américas, over het
Panamakanaal, zijn overgestoken, zijn ze in
Zuid-Amerika beland. Ze krijgen daar het
advies een kidnap and ransom insurance te
overwegen.
https://spinningsouth.com
Frank van Rijn is ook weer op pad, deze
keer van Marokko naar Nederland. Nog dit
jaar hoopt hij de mijlpaal van 600.000 kilometer te bereiken. In Spanje rijdt hij tussen

Vincent en Esther zijn van plan om de
wereld rond te fietsen, en dan bijna letterlijk: waar het land ophoudt, gaan ze verder
met de boot. Vliegtuigen willen ze vermijden. Eind juli zijn ze vertrokken uit Gent en
hun eerste bestemmingen zijn Spanje,
Portugal en de Canarische Eilanden. Er zijn
uitdagingen. Veel ervaring hebben ze bijvoorbeeld niet. Elk afzonderlijk heeft nooit
meer dan een week achter elkaar op de fiets
gezeten, samen hebben ze nooit meer dan
een weekend fietsend doorgebracht. Via de
site laten ze weten of dat goed afloopt.
https://ophort.wordpress.com
op Hort

Na bij een hartoperatie zes bypasses te
hebben gekregen, heeft Harry Morskate
genoeg van zijn managementbaan. ‘Die dikke auto’s, al die nutteloze bezittingen, elke

dag top gekleed (maar met stress in het lijf)
naar het werk gaan, kan geen doel zijn in
ons leven.’ In 2017 besluiten hij en zijn vrouw
Roelie hun bezittingen te verkopen en een
wereldreis te gaan maken. Op 30 juni 2018
zijn ze hun huis kwijt en op dezelfde dag vertrekken ze, op hun nieuwe titanium fietsen
met Pinionversnellingsbak. De geplande
route gaat naar Zuidoost-Azië en Australië,
en via Zuid- en Noord-Amerika terug.
www.hearttobeat.nl

Wilfred van den Brink is onderweg
naar Nepal, waar vriendin Sonja werkt aan
een onderwijsproject. Hij heeft zes maanden de tijd. De eerste paar duizend kilometer gaan langs de Limesroute en verlopen
rustig. De Karpaten in Roemenië bevallen
hem beter: ‘Ik begin stiekem verliefd te
worden op dit land... Waar Duitsland en
Oostenrijk overspoeld worden met fietsers,
ben ik sinds 11 dagen voor het eerst weer
een fietser tegen gekomen.’ Via de site zijn
de belevenissen van Wilfred te volgen,
maar ook die van Sonja in Nepal.
www.polarsteps.com/sowiontheroad

Saar en Maarten rijden van Italië naar
Japan. Bij de beklimming van de Pamir krijgen ze last van hoogteziekte en moeten ze
van de dokter afdalen naar duizend meter.
‘IT HURTS! We were on the most beautiful
part of the trip but didn’t have the chance to
cycle it all the way.’ Na drie maanden in
Centraal-Azië te hebben gefietst, voelt de
grensovergang naar China als een mijlpaal.
‘We are happy to start a new chapter of our
trip!’ Het eerste stuk in China worden ze
voortdurend gecontroleerd door de politie,
maar die blijft vriendelijk.
www.cycling4happiness.be
cycling4happiness
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Willem van der Pas fietst van Utrecht
naar Bangkok. Hij bevond zich op de Pamir
Highway toen daar in juli vier fietsers bij een
aanslag werden gedood. ‘Komt erg dichtbij.
Ik ben 200 kilometer verderop, erg geschrokken van het bericht.’ De beklimming van de
Ak-Baitalpas is een dubbele mijlpaal: Willem is precies tienduizend kilometer onderweg en bereikt er het hoogste punt van zijn
hele reis: 4665 meter. ‘Camping above 4000
m may be a bit chilly but the starry skies
make it worth!’ Willem houdt zijn Facebookpagina regelmatig bij.
http://horizonhonger.nl/bike/blogs/
Horizonhonger
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