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Inleiding 

Voor lange tijd een fietsreis maken was een grote en lang gekoesterde droom van ons. Al 
vanaf het moment dat we in 2004 ons eerste rondje door Nederland maakten, zat het in ons 
hoofd; ‘ooit’ gaan we een lange reis maken! 2010 was het jaar dat het zou gebeuren, maar 
2010 ging aan ons voorbij en de droom schoven we vooruit. Elmar had een ontzettend leuke 
baan, we hadden een mooi huis, we verdienden lekker en konden zo toch alles doen wat ons 
hartje begeerde? Drie keer per jaar op fietsvakantie om de honger te stillen en het werkte… 
kortstondig. In 2013 hakten we eindelijk de knoop door! Geïnspireerd door de avontuurlijke 
verhalen van Marco en Chantal en andere fietsvrienden prikten we een datum. En dat was de 
eerste stap… Misschien wel de moeilijkste, maar wel de beste stap ooit! 

Met de informatie-avond bij Bike4travel en deze handreiking met korte tips en handige links 
hoop ik ook anderen te inspireren en motiveren om die eerste stap te zetten. Want het is een 
geweldige ervaring! 

“Live the live you love, love the life you live.”  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Van droom naar plan 

Ooit is nooit! Het bekende cliché ‘van uitstel komt afstel’ is maar al te waar. Prik een datum, 
zet die groot in je agenda of maak een aftelkalender en hang die ergens waar je elke dag langs 
loopt. Alles wat je doet, doe je met die datum in gedachten. Je gaat er nu echt voor werken en 
zo verandert je droom langzaam in een vast plan. En dát motiveert. 

Dit is eigenlijk de allereerste en misschien wel moeilijkste stap. Want het heeft gevolgen, niet 
alleen voor jou, maar ook voor je omgeving. Maar, het is ook de mooiste stap! Want je droom 
gaat werkelijkheid worden! Je gaat het leven leven waar veel mensen van dromen en wat niet 
iedereen durft.  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1. Voor de reis - het organiseren 

Leuke dingen en zaken die geregeld moeten worden. Waar ga je heen? Hoe lang wil je weg? 
Wat voor soort reis wil je maken? Maar ook zaken als je huis, je baan en verzekeringen. Hoe 
lang dat duurt? Sommige mensen plannen hier 2 jaar voor en sommige mensen doen het in 
een maandje. Gebruik de tijd die je zelf nodig hebt, maar houd het wel overzichtelijk. 

1.1 Planning en route 

De allerleukste vragen: waar wil je heen, hoe lang wil je weg en wat zoek je? Hou je van natuur 
en eenzame landschappen of ben je meer een cultuursnuiver? Fiets je het liefst over de meest 
afgelegen en vaak slechtste wegen of geef je de voorkeur aan asfalt? 

Tips: 

- zorg voor afwisseling 

- pak een wereldkaart en plak stipjes op de plekken die je ‘gezien moet hebben’ 

- plan je reis niet van dag tot dag, laat veel aan het toeval over 

Vragen waar je over na kunt denken: 

- ga ik voor comfort of minimaal? > heeft invloed op je paklijst 
- ga ik voor asfalt of offroad? > heeft invloed op je fiets en de onderdelen 
- zware bergpassen of meer doorgaande route? > heeft invloed op jezelf 
- hoe lang wil ik op reis? > heeft invloed op je route 

Route: 

Misschien heb je al een plan of een route, maar misschien twijfel je nog of wil je alle 
continenten bezoeken? Twijfel je nog? Hieronder een lijstje met ‘klassieke’ lange 
afstandsroutes: 

1. De Zijderoute: van Nederland naar China / Zuid-Oost Azië / Australië  
2. Afrika: van Cairo naar Kaapstad 
3. De Amerika’s: van Alaska naar Vuurland  
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1. Zijderoute:  
Plus:  geschiedenis en cultuur afgewisseld door prachtige berglandschappen 
Min:  visa gedoe, vereist planning, extreme klimaatwisselingen, taal 

Beste moment om uit Nederland te vertrekken: maart-april 

Geld: neem voldoende cash (dollars) mee, want in landen als Iran kun je niet pinnen.  

2. Afrika: 
Plus: open landschappen, wilde dieren 
Min: niet het goedkoopste continent, visa (minder dan Azië), bepaalde instabiele landen 

Meest populaire route is van Cairo naar Kaapstad. Het is op dit moment niet mogelijk om met 
de fiets in Cairo te geraken, je zult dus moeten vliegen. 

Beste moment om Noordelijk Afrika door te steken: Oktober tot April 

3. De Amerika’s: 
Plus: geen bureaucratie, Andes gebergte, kleurrijke culturen 
Min: minder goedkoop 

Beste moment om in Alaska te starten: Mei 
Beste moment om in Ushuaia te starten: December 

Mooie route in Noord-Amerika als je er toch bent: Great Divide Mountain Bike Route 
Mooie routes in Zuid-Amerika: Peru’s Great Divide, Bolivia’s Laguna Route en diverse Andes 
passen in Noord-Chili/Argentinië 

De algemene windrichting is Noord-West, dus van Noord naar Zuid fietsen is verstandiger. 

Handige links: 
andesbybike.com 
whileoutriding.com 
bicycle-junkies.com :) 

Tussen Centraal-Amerika en Zuid-Amerika ligt de Darien Gap; een jungle gebied zonder ‘echte’ 
wegen en populaire drugs-route. Twee mogelijkheden om dit over te slaan: 

1. Ferry van Colon naar Cartagena / zeilboot langs de San Blas eilanden 
 www.ferryxpress.net 
 www.stahlratte.org 

2. Vliegtuig Panama City naar Cartagena / Medellin / Bogota etc. 
 http://www.avianca.com/en-eu/ 
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1.2 Visums 

Wij hebben vlak voor de reis een nieuw ‘diplomaten-paspoort’ gekocht. Een extra dik 
paspoort, zodat je veel stempels kunt verzamelen. 
Neem ook kopietjes van je paspoort mee of scan je paspoort en zet deze op een veilige plek 
online, zodat je er in geval van diefstal altijd bij kunt. 

Azië: 

Plan je route langs belangrijke grote steden om onderweg je visa te regelen en hou reisforums 
in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. Regels willen nogal eens veranderen. 
Sommige landen (zoals Pakistan) vereisen dat je het visum in je ‘thuisland’ aanvraagt! En 
sommige landen (de Stans) geven een fixed-date visa, dus planning is vereist.  

Tips:  

- neem voldoende pasfoto’s mee!  

- zorg voor kopietjes van je paspoort 

- zorg voor bewijzen van je reis- en ziektekostenverzekering 

- Stantours kan voor een ‘uitnodigingsbrief’ (LOI) zorgen  

Handige links: 
www.evisa.gov.tr  
iranianvisa.com 
letsgoiran.com 
caravanistan.com  
http://stantours.com/ca_index.html 
wiki.vakantiefietser.be 

Afrika: 

Eenvoudiger dan Azië, sommige landen geven een visum ‘on arrival’, voor anderen moet je 
betalen. Je betaalt je visum het beste met Amerikaanse dollars. Er kunnen ook verschillen zijn 
naar aanleiding van ‘hoe’ je het land binnenkomt, Ethiopia en Sudan bijvoorbeeld.  

Handige links: 
http://www.horizonsunlimited.com/hubb/sub-saharan-africa/ 
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Amerika’s: 

USA: Het gaat je waarschijnlijk niet lukken om Alaska en Mainland USA in 3 maanden op de 
fiets te doorkruisen. In principe is border hopping (Canada) niet toegestaan, echter lukt het 
fietsers vaak om opnieuw een 3-maanden visum te krijgen aan de grens.  
Wil je die gok niet nemen, probeer dan in Nederland al een B2 visum aan te vragen, via het 
consulaat in Amsterdam. 
Als je niet over land/zee de VS binnenkomt (dus met vliegtuig) ben je verplicht om minimaal 
72 uur voor vertrek een ESTA aanvraag te doen. Fiets je over land vanuit Mexico of Canada de 
VS binnen dan hoef je dus geen ESTA aan te vragen. 

Tip: vraag je ESTA aan voor je je vlucht boekt. Een ESTA is 2 jaar geldig 

Handige links: 
https://esta.cbp.dhs.gov 

Mexico & Centraal-Amerika: 90-dagen visa krijg je aan de grens. In Centraal-Amerika betaal je 
soms ‘Uitreiskosten’ , zorg voor dollars. (Belize bijv.) 
Guatemala, El Salvador, Honduras en Nicaragua hebben één gezamenlijk visum van in totaal 
90 dagen.  

Zuid-Amerika: fiets de grens over zo vaak je wilt! Geen gedoe, elke keer een 90-dagen visum/
stempel aan de grens. Wel wat papiertjes invullen, maar als dat alles is? 
Als je in Peru langer blijft dan 90 dagen, betaal je per dag een paar dollar.  

Algemeen: handige link voor visum aanvragen in Nederland http://visumdienst.com 
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1.3 Uitrusting 

Koken 

Slapen 

Kleding 

Elektronica 

Toiletspullen 

Spatel Spork Thermosfles Waterzakken

Pannen Opvouwbare borden Mes Theedoek

Benzinebrander Opvouwbare mokken Vouwbaar teiltje Waterfilter

Kruiden Snijplankje

Slaapmatje Slaapzak Stoeltjes Lakenzak

Kussentje Oordoppen Mini pomp voor NeoAir Tent

Hoofdlamp

Korte fietsbroek Korte broek Regenbroek Beenstukken

Tropenhoed Lange broek Lange fietsbroek Basislaag ondershirt

Warme muts Zwemkleding T-shirt / fietsshirt Fietsschoenen (berg-)

Sokken Handschoenen Windjasje Crocs / slippers

Ondergoed Fietshandschoenen Gore-tex regenjas Mid-layer shirt

Fleecetrui Donsjas Buff

iPod Mobiele telefoon Fototoestel Geheugenkaartjes

Wereldstekker Laptop Fotolenzen Oplaadbare batterijen

GPS Externe harde schijf Oplaadapparatuur

Tandenborstel Shampoo WC-papier Medicijnen

Tandpasta Handdoek EHBO-set Deet

Deodorant Scheerspullen Zonnebrand Zeep
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Overig 

Gereedschap en reserveonderdelen Algemeen 

Magura & Rohloff 

Derailleur 

Tips:  

- werk met laagjes kleding voor zowel warme als koude omstandigheden 

- bewaar belangrijke gegevens in een document online (de cloud) achter een wachtwoord 

- geef je om je foto’s en filmpjes? bewaar ze online (bijv. dropbox) 

- gebruik een dagportemonnee met oude bankpassen en stop de rest van je geld en 
bankpassen diep weg 

Zonnebril Zitlapje Opvouwbaar rugzakje Sloten

Wegenkaarten Familiefoto’s Fietscomputer Portemonnee

Muskietennetje Dagportemonnee Credit Card (VISA & MC) Cash (dollars/euros)

Paspoort Bankpassen Medisch Paspoort

Pomp Quick Release Kogeltjes naaf Boutjes en Moertjes

Conussleutels Buitenbandplakkers Res. onderdelen pomp Zadelklem

Steeksleutel 15 pedalen Spakenspanner Tie wraps Kroonsteentje

Binnenbanden Bandenplakkers Leatherman tool Inbussleutels

Bandenspanningsmeter Bandenlichters Tandenborstel Spaken

Onderdelen brander Plakspullen tassen Plakspullen slaapmat Lagervet

Velglint

Magura kabel Rohloff kabel Vulspuit Rohloff Buisje voor Rohloff olie

Kabelknipper Rohloff Magura remblokken Steeksleutel 8 Magura Thorx 20 Rohloff

Reserve riem Interne schakelkabel Magura olie

Cassette verwijderbaar Kettingpons Reserveketting Missing Link

Versnellingskabels Kettingolie
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1.4 De fiets 

Tip: neem een  officieel ‘ogend’ document van eigendom mee  

Je kunt een wereldreis maken op een oude tweedehands fiets en op een peperdure fiets. 
Beiden hebben voor- en nadelen.  

Bedenk het volgende:  
- hou je van klussen onderweg of niet? 
- wil je makkelijk (en in korte tijd) toegang hebben tot reserveonderdelen of vind je dat niet 

belangrijk? 
- een stijf frame fietst prettig (kan wat kilo’s hebben) 
- vering niet noodzakelijk, comfort haal je ook uit brede banden 
- zadel - zorg dat je weet wat goed zit 
- zorg dat de fiets ‘past’ en je zithouding comfortabel is 

Een paar overwegingen: 
- Versnelling: derailleur / Rohloff / Pinion en Ketting of Riem? 
- Maat: 26 inch of 28 inch (29-er)? 
- Remmen: Velgremmen of schijfremmen; V-brakes of Magura? 
- Wielen: sterke vakantiewielen nemen een hoop zorgen weg 
- Banden: geen enkele band is geschikt voor alles, kies een duurzame band 

1.5 Papierwerk 

Uitschrijven bij de gemeente 
Wanneer je langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft, hoor je je officieel uit te 
schrijven bij de Basisregistratie Personen. 

De gevolgen: 
- dekking zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en doorlopende reisverzekering 

vervalt 
- voor ieder volledig jaar dat je in het buitenland verblijft, wordt de opbouw voor AOW 

(uitkering / pensioen) tijdelijk stopgezet: korting van 2% per uitgeschreven jaar op de 
uiteindelijke uitkering. 

Meer info: http://www.buitenlandzaken.nl/verzeker/uitschrijven/ 

Zorgverzekering opzeggen 

Met een uitschrijving bij BRP kun je de verplichte zorgverzekering stopzetten, scheelt een 
hoop geld. 
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Levensverzekering 
Wij hebben ervoor gekozen om een levensverzekering af te sluiten, verdiep je hierin en bepaal 
zelf of je dat ook wilt. Reden voor onze keuze: in geval van overlijden wilden we niet dat de 
achterblijvende persoon ook nog in financiële problemen zou komen, naast alle ellende en 
verdriet. 

Testament 
Misschien niet iets waar je over na wil denken, maar toch iets om rekening mee te houden. 
Een ongeluk kun je overal krijgen en je zult niet de eerste zijn. Maak kenbaar wat je wilt, of dat 
nu in de vorm van een testament (rechtsgeldig) is of met een document met jouw wensen dat 
je achterlaat bij iemand die je compleet vertrouwt. Het is voor de nabestaanden fijn dat dit 
soort zaken geregeld zijn. 

Tips: 

- machtig een familielid voor je bankrekening 

- zorg voor een betrouwbaar postadres  

- maak een document met al je belangrijke gegevens zoals paspoortnummers, 
verzekerings-nummers, handige telefoonnummers etc., beveilig deze met een 
wachtwoord en plaats ergens veilig online  

1.6 Verzekering 

Een doorlopende reisverzekering is uiteraard niet voldoende en de dekking vervalt zodra je je 
hebt uitgeschreven bij de BRP. Je hebt een ‘Expat’ verzekering nodig, die zijn vaak voor 
meerdere jaren af te sluiten. 

Wij  hadden de Special Isis Reisverzekering van Joho Insurances: 
http://www.johoinsurances.nl/verzekeringen/isis 

Een andere bekende is Worldnomads: 
https://www.worldnomads.com  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1.7 Je huis 

Heb je een koophuis, dan sta je voor de keus: verkopen of onderverhuren? Wij kozen voor het 
eerste om de volgende redenen: 

- we wilden aan niets vast zitten en de vrijheid hebben om ergens anders te landen 
- we wilden geen zorgen met huurders 
- we konden het ons niet veroorloven om het huis leeg te laten staan. Doe je dat wel, check je 

verzekering. Het kan zijn dat de dekking vervalt als je huis lange tijd onbewoond is 

Lees dit artikel eens door:  
http://www.aroundtheglobe.nl/reizen/voorbereidingen/huis-verhuren-als-reis-gaat-si563.html 

Er zijn bemiddelingsorganisaties voor tijdelijke verhuur van je woning: 
www.rotsvast.nl 
directwonen.nl 

Wat doe je met je inboedel?  
Wij kozen ervoor om niet alles te verkopen, maar om een opslag te huren bij een bedrijf als 
Shurgard. Zorg er wel voor dat je spullen verzekerd zijn, 

1.8 Je werk 

Misschien heb je een ontzettend lieve baas en mag je een jaar (of twee) een sabbatical 
nemen, maar de meesten van ons zullen die vrijheid echter niet hebben. Je werk, je 
inkomsten, je (schijn) zekerheid zeg je op. Geen makkelijke stap misschien, maar wel eentje 
die je vrijheid geeft.  

Voordeel van baan opzeggen is dat je zelf kunt bepalen om langer (of korter) te reizen. Nadeel 
is dat je geen financiële zekerheid hebt bij terugkomst. 

Onbetaald verlof is misschien een optie, vraag dit na bij je werkgever. Onderzoek ook wat de 
gevolgen zijn voor je pensioen, WW-premie, ziektekostenverzekering. Nadeel is dat je je 
vastlegt aan een bepaalde periode. Voordeel is dat bij terugkomst er meteen weer geld in het 
laatje komt.  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1.9 Gezondheid 

Ziek worden is vaak geen kunst, zeker niet in landen waar ze het niet zo het niet zo nauw 
nemen met hygiëne. Zet de volgende punten op je to-do lijst: 

- Bezoek de GGD/Tropenarts voor regio gerichte informatie en inentingen en laat je 
adviseren. Een Gele Koorts vaccinatie is in veel landen verplicht bijvoorbeeld. Rabiës 
vaccinatie is een overweging en zo zijn er nog veel meer ziektes waartegen je je kunt 
beschermen en je tropenarts kan je daarbij adviseren. 

- Laat je ook adviseren over Malaria. 
- Bezoek je huisarts en leg je plannen uit. Hij kan je wellicht een kuurtje antibiotica meegeven 

die je meteen bij de hand hebt in geval van nood. 
- Neem een gezondheidspaspoort mee als je specifieke medicatie bij je hebt of als je 

allergisch bent voor bepaalde medicijnen 
- Stel zelf een EHBO setje samen met inhoud waarmee je zelf ook overweg kunt 

Onderweg: 
- bescherm jezelf goed tegen verbranding van de zon 
- zorg ook voor een goede zonnebril 
- leer je lichaam kennen en bouw langzaam op naar die grote hoogtes 
- probeer jezelf schoon te houden; babydoekjes zijn de grootste uitvinding! 
- vrouwen hebben sneller last van blaasontsteking of een schimmel, neem daar iets voor mij 

(vraag aan huisarts) 
- let op wat je eet; zorg voor voldoende vitamines 
- zorg voor voldoende (goed) water, zeker op hoogte 
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1.10 Je financiën  

Hoeveel kost dat nou zo’n wereldreis? Dat is helemaal afhankelijk van jezelf. Je kunt het zo 
goedkoop of zo duur mogelijk maken.  

Voorbeeld van hoe wij het deden: 
We gingen uit van veel kamperen, maar leuke middenklas hotelletjes in steden of op 
rustdagen. We wilden redelijk normaal koken (dus met groentes en afwisseling) en af en toe 
uit eten, ook wilden we zo nu en dan een lekkere espresso op een terrasje of een ijsje eten. 
We wilden ook graag zo nu en dan een bijzondere excursie maken en wilden heel graag naar 
de Galapagos eilanden. Wij houden van onze privacy en wilden niet op slaapzalen slapen 
(tenzij het echt niet anders kan) en hadden ook niet altijd zin om ‘warmshowers hosts’ (zie 
Overnachten) te vermaken met onze verhalen. Én we wilden niet uitgaan van de goedheid van 
de plaatselijke bevolking, we wilden voor onszelf zorgen en andere (minder bedeelde mensen) 
niet op kosten jagen. 
Alles bij elkaar gingen we van te voren uit van 50 EURO per persoon per dag. Dat hielden we 
goed vol in Zuid-Amerika, waar we de duurdere dagen konden compenseren met hele 
goedkope dagen als we lange trajecten overbrugden met wildkamperen en zelf koken. 

Midden-Amerika werd een stuk duurder, omdat wildkampeer-gelegenheden afnamen. 

In Noord-Amerika hebben we wel weer heel veel kunnen kamperen, toch lagen de kosten 
voor boodschappen vrij hoog. 

Je kunt dus bezuinigen op: 
- onderkomen 
- niet uit eten gaan 
- sober koken 
- geen excursies 
- geen onnodige reiskosten (vluchten etc.) 

Tips: 

- houd spaarrekening en betaalrekening gescheiden, mocht je je bankpas kwijtraken valt 
niet alles te jatten 

- geld opnemen  (ATM) kost helaas geld bij elke opname, probeer uit te zoeken welke 
instanties het minst rekenen 

- neem voordat je op reis gaat nieuwe bankpassen mee 

- neem een Credit Card, zowel VISA als Mastercard. Ook al gebruik je ze niet, ze kunnen 
uitkomst bieden in geval van nood 

- travellers cheques zou ik niet meenemen  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1.11 Het vertrek 

Het moment is daar, je hebt alles geregeld, je fiets is in orde, je spullen zijn compleet je neemt 
afscheid en je droom begint! 

Laat het vooral op je af komen en leef in het moment! Nog wat praktische tips: 

Tips: 

- je fiets goed inpakken voor vervoer met vliegtuig mocht dat noodzakelijk zijn 

- vlieg je, zorg voor een hotelletje voor de eerste paar nachten 
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2. Tijdens de reis 

Elke dag is anders, elke dag een verrassing en elke dag een avontuur. Je leeft een vrij leven en 
bepaalt zelf (of samen) wat je doet. De reis is je leven geworden! In dit hoofdstuk wat tips voor 
onderweg. 

2.1 Navigeren 

Wij gebruikten de volgende middelen om te kunnen navigeren: 

- GPS met OSM kaarten http://garmin.openstreetmap.nl 
- Wegenkaarten (al dan niet lokaal gekocht) 
- Websites van andere fietsers voor speciale routes, zoals de Laguna Route in Bolivia of de 

Andes passen 

2.2 Overnachten 

Kamperen doen we  het liefst! Op de mooiste plekken, midden in de natuur met de meest 
bijzondere uitzichten. Het is goedkoop en je leeft in je eigen ‘huis’! 

Tent: wij kozen voor een ruimere tent dan onze normale ‘vakantie-tent’. Voordeel is meer 
comfort, nadeel is meer gewicht. 

Matje: wij kozen voor een 4-seizoenen matje van Therm-a-Rest (NeoAir). Ideaal voor de koude 
nachten, minder geschikt voor de tropen. Mat is dik en comfortabel, niet groot en gewicht is 
redelijk. 

Slaapzak: wij kozen voor een donzen slaapzak die tot -15 graden (ongeveer) comfortabel zou 
zijn. Dit hebben we ook nodig gehad! Wij slapen altijd met een lakenzak, die we onderweg wel 
kunnen wassen. Bij warme temperaturen gebruiken we een slaapzak als deken voor ons 
beiden, bij hele warme nachten slapen we alleen in onze lakenzak. 

Handige websites voor goedkope overnachtingsmogelijkheden: 
warmshowers.org 
couchsurfing.com 
Casa de Ciclistas in Zuid- en Midden-Amerika: https://cdclatinoamerica.wordpress.com/
addresses-direcciones/ 
Yurt stays in Kyrgyzstan en Tajikistan 
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2.3 Handige apps voor onderweg (iPhone)  

- TrackMyTour: maak elke avond een waypoint (offline) van je locatie, schrijf er een stukje bij 
en voeg een foto toe. Alles om een dagboek bij te houden! (gratis voor 1 kaart) 

- Warmshowers: toegang tot de database van Warmshowers (gratis) 
- Bike Doctor: fiets reparatie gids, met handige instructies (4,99 EUR) > ook voor Android 
- Skype: contact met het thuisfront 
- Social Media apps 
- booking.com voor als je eens een goed hotel nodig hebt 
- TripAdvisor voor reviews van hotels en excursies 
- Apps voor je bankzaken 
- CashTrails: voor als je onderweg je financiën bij wil houden 

2.4 Fysieke uitdaging 

Moet je nou veel trainen voor zo’n lange reis? Voor ons geldt: het is geen race, conditie bouw 
je snel genoeg op! 
Verder geldt voor ons dat de mooiste herinneringen van de zwaarste uitdagingen zijn! Iets om 
over na te denken.  

Tips: 

- begin niet meteen met de zwaarste route 

- zorg dat je zithouding goed is 

- wen langzaam aan hoogtes 

- luister naar je lichaam en neem ook rust 

- het is geen race (voor de meesten niet althans) 

2.5 Mentale uitdaging 

Dagenlang tegen de wind in boksen, elke dag weer op die fiets stappen, niet weten waar je 
gaat eindigen die dag. Je hoofd weer op een ander kussen neerleggen… Soms zit je er gewoon 
even doorheen! Als je merkt dat je niet meer kunt genieten van je omgeving of dat je 
prikkelbaar wordt, las een pauze in! Stap een week (of twee) van je fiets en doe even iets heel 
anders. Je voelt je daarna weer helemaal opgeladen!  
Het gebeurt bijna iedereen, de 6-maanden dip. 

Voorbereiden wereldreis  18

http://booking.com


Ellen van Drunen Bike4travel

2.6 Pech onderweg 

Alles kan kapot. Onze brander ging kapot toen we nog 3 dagen Paso Sico over moesten 
fietsen! Ook hadden we problemen met de ritsen van onze tent en natuurlijk hebben we wat 
fietsbroeken versleten. Je gebruikt je spullen zeer intensief en niets gaat levenslang mee, dus 
houd er rekening mee dat je spullen moet vervangen. 
Bij garantiegevallen namen we altijd direct contact op met de fabrikant, zo zijn veel spullen 
kosteloos vervangen. 

Leer je fiets kennen, zorg dat je de basiskennis in huis hebt om deze te repareren.  

Weet je het niet? Er zijn op Youtube voldoende filmpjes met instructies. 

2.7 Veiligheid 

Overvallen worden kan hier in Nederland ook. Wij gaan uit van de goedheid van de mensen 
en natuurlijk zit er wel eens een rotte appel tussen, maar dat heb je hier in het dagelijks leven 
ook, toch? Je zult ervaren hoe behulpzaam de mensen zijn, hoe vaak je uitgenodigd wordt 
voor een kop thee of een bord popcorn.  

Op de fiets ben je nu eenmaal kwetsbaar, maar wij hebben ons nog nooit onveilig gevoeld. 
Misschien hadden we geluk, dat kan natuurlijk!  Er zijn wel een paar zaken waar we rekening 
mee houden: 

- dagportemonnee 
- ’s avonds laat op straat beperken 
- geen grote steden 
- houd je aan de regels met betrekking tot wilde dieren 
- zorg dat je goed zichtbaar bent bij slecht weer  
- klein fototoestel om af te leiden van de grote camera 
- spiegeltje voor achteropkomend verkeer 
- wildkamperen doen wij het liefst uit het zicht, buiten dorpen, niet in het licht van eventuele 

auto’s die ’s nachts langs komen 
- niet dronken over straat  
- ga op je gevoel af 
- wij zetten altijd onze fietsen op slot, ook in hotels 
- houdt het internet in de gaten, daar vind je ook waarschuwingen (noorden van Trujillo) 
- informeer thuisfront als je langere tijd geen bereik hebt 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2.8 Thuisfront 

Besef dat ze thuis niet ‘in het moment’ leven en ze de werkelijke situatie waarschijnlijk niet 
goed kunnen inschatten. Maak van te voren goede afspraken over contactmogelijkheden, 
zodat ze niet onnodig ongerust hoeven te zijn.  

Wij hielden ons thuisfront op de hoogte door: 
- regelmatig een blog te posten op onze website 
- eens in de zoveel tijd te Skypen 
- korte berichtjes via Social Media 
- en we informeerden de belangrijkste achterblijvers als we lange tijd geen bereik dachten te 

hebben 

In Zuid-Amerika en Centraal-Amerika is gratis WiFi bijna overal beschikbaar en snel genoeg 
om te Skypen. Het was vaak zelfs nog beter dan in Noord-Amerika en Canada! 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3. Na de reis 

Aan alles komt een eind, zo ook aan je droomreis. Niet voor iedereen (Heinz Stucke oa), maar 
voor de meeste mensen houdt het een keer op. Als iemand mij vraagt wat het lastigst was van 
de hele reis, dan is dat ‘de thuiskomst’ geweest. Weer wennen aan het leven in Nederland, de 
‘regelmaat’, afspraken in de agenda etc. Op zoek naar werk en een huis, het hoort er allemaal 
bij. Bereid je daar op voor, het is een onderdeel van de hele reis! 

3.1 Eerst was er vreugde 

Je ziet je familie en vrienden weer, de herkenning van vergeten Hollandse eigenschappen en 
eigenaardigheden, een bezoek aan de supermarkt met echte pindakaas. Het is leuk!  

3.2 en toen was er ook verdriet 

Natuurlijk gaat iedereen hier anders mee om, maar persoonlijk had ik het er moeilijk mee. Je 
hebt iets bijzonders gedaan en meegemaakt, maar het thuisfront is doorgegaan met 
hetzelfde. Er was niets veranderd, alsof de wereld had stilgestaan. Onderweg ben je een held, 
terug in Nederland ben je misschien (net als wij ) werkeloos en dakloos en niet veel mensen 
zitten te wachten op die bijzondere verhalen.  
Goed nieuws: ook deze fase gaat weer over!  

3.3 en weer nieuwe dromen! 

Want het is verslavend! Op naar het volgende avontuur!  
Voor sommige mensen is het een eenmalig avontuur en dat is ook prima. Voor anderen is er 
honger naar meer (zoals wij).  
Wij hebben onszelf een jaar de tijd gegeven om alles weer op de rit te krijgen, dus ook hier 
hebben we een duidelijk doel gesteld en een datum vast gelegd. Fietsen staat nu op een laag 
pitje; weekendjes weg en misschien later in het jaar een week of twee op fietsavontuur. 

Wanneer we een jaar verder zijn en de boel weer op de rit zit, beginnen we gewoon weer met 
nieuwe plannen en gaan we verder met mooie fietsvakanties over de wereld maken! 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4. Handige links 

www.wereldfietser.nl 
www.bicycletouringpro.com  
http://pathlesspedaled.com 
http://cyclingdutchgirl.com/ 
http://cyclingabout.com/ 
www.pikesonbikes.com 
http://www.biketouringtips.com 
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice 
www.tour.tk 
https://www.windfinder.com/forecasts/#6/52.500/5.750 
http://adventurecycle-touringhandbook.com/ 
http://www.crazyguyonabike.com/doc/locales/?o=tS&doctype=article 
https://www.adventurecycling.org 
www.bike4travel.nl  
www.bicycle-junkies.com 
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