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Gingen Nederlanders voorheen tijdens hun vakantie
op zoek naar beleving, nu gaat het veelal om
zelfontdekking. Ze willen anders thuiskomen
dan ze weggingen. Lange fietsreizen passen in
die trend, vooral die naar de Pamir Highway in
Tadzijikistan. En daar ging het deze week mis.
Door Marjon Bolwijn en Mark Misérus

Wat bezielt
de verre
fietsavonturier?

DE ZIJDEROUTE ‘Veel bekijks voor buitenlandse fietsers in Iran.’
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NORTH SEA CYCLE ROUTE ‘Fietsen naar de Noordkaap, Noorwegen.’ Foto Henk van Dillen

O

p de Grote Markt in Breda stapten ze woensdag
op de fiets: Bram Aben
en Davy Drinhuyzen.
Twee ‘doodgewone jongens met een nogal rusteloze hang naar avontuur en uitdagingen’,
aldus hun Instagram. Een jaar later en
16.350 kilometer verder hopen de Brabantse vrienden in Beijing aan te komen. Arnhem hebben ze na twee dagen alvast bereikt.
Aben en Drinhuyzen bereidden hun
tocht in een jaar voor, namen ontslag van
hun werk en stapten op de fiets, met 25 kilo
bagage achterop. Fietservaring hebben ze
nauwelijks. Ze vrezen vooral hun vriendinnen een jaar te missen, zeiden ze bij hun
vertrek. Angst dat het mis kan gaan, zoals
met de twee Nederlandse fietstoeristen in
Tadzjikistan afgelopen week, hebben ze
niet.
Ze gaan het avontuur onbekommerd
tegemoet, net als waarschijnlijk al hun
voorgangers die een soortgelijke tocht naar
Oost-Azië ondernamen. Velen trotseerden
er de Pamir Highway in Tadzjikistan, nooit
ging er voor zover bekend iets fout. Tot
vorige week. René Wokke (56) kwam bij de
aanslag om, zijn twee jaar oudere vriendin
Kim Postma raakte gewond. Ze verliet het
ziekenhuis deze week voor een safehouse,
waar ze consulaire bijstand ontvangt.
De motieven
De Pamir Highway staat op elke bucketlist
van de grootste fietsliefhebbers. De meesten hebben vaak al veel tochten gemaakt
voordat ze zich wagen aan de zware toer
door de hooglanden van Tadzjikistan. Beginnelingen fietsen vaak eerst door Europa,
van Nederland naar Spanje bijvoorbeeld, of
als ze iets ambitieuzer zijn de Noordzeeroute die voert langs onder meer Scandinavië, Nederland, België en Engeland. Daarna
volgen vaak de coast to coast-tocht in de Verenigde Staten of de Mekongroute door
Laos, Thailand, Vietnam en Cambodja. Uitdagender wordt de Carretera Austral, door
Chili.

PAMIR HIGHWAY ‘Tadzjikistan, 2017.’

Carretera Austral
Route die officieel van
Puerto Montt tot Villa
O’higgins loopt. Een
project van oud-dictator Pinochet. De route
is zo’n 1.200 kilometer
lang.

Wereldfietsers worden door diverse
motieven gedreven, zegt Eric Schuijt – sinds
1984 fietste hij 250 duizend kilometer in
negentig landen. Ze zoeken volgens hem
rust en ontspanning, een fysieke en mentale uitdaging en willen graag kennismaken met verschillende culturen.
Wie fietst, komt makkelijk in contact met
de plaatselijke bevolking. Schuijt: ‘In veel
landen worden fietsers aangezien voor armoedzaaiers. Want alleen wie weinig heeft,
verplaatst zich lopend of per fiets.’ Ook al is
er vaak duizenden euro’s betaald voor rijwiel plus accessoires en bagage.
Lange fietsreizen passen bij de vakantietrend van de laatste jaren, zegt Kees van der
Most. Hij werkte dertig jaar als manager research bij toerismebureau NBTC en onderzoekt nu met zijn bureau Trends & Tourism
de ontwikkelingen in de toerismesector.
‘Tot voor kort gingen we als we reisden
vooral op zoek naar beleving, nu zie je dat
het concept enrichment steeds populairder
wordt. Je wilt anders thuis komen dan je
wegging. Daarbij kun je ook denken aan reizen om jezelf beter te leren kennen, of fietstochten voor het goede doel als Alpe d’Huzes. Persoonlijke ontwikkeling wordt
steeds belangrijker, al blijven de all-in-hotels gewoon bestaan.’
Tadzjikistan is de droom
‘Eenmalig’ fietsavonturier Bas Jongerius
(28) fietste in dertien maanden van Amsterdam naar Singapore. Ook hij had zich am-
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