
Noodgedwongen begint fietsduo uit Maastricht opnieuw aan
wereldreis van zeven jaar: ‘Alles wat je niet meeneemt, is
meegenomen’
Vandaag om 15:50 door Joos Philippens

Ben van Baardwijk en Linda Reimersdahl uit Maastricht hebben 17.000 fietskilometers in de benen. Na anderhalf
jaar beginnen ze noodgedwongen opnieuw aan hun wereldreis. Eén les: ,,Nergens zijn de automobilisten zo
asociaal als bij ons.”

Bij de grote ster voor het Maastrichtse station lieten de wereldreizigers Linda Reimersdahl (40) en Ben van

Baardwijk (61) zich een week geleden fotograferen. Ze parkeerden hun reisfietsen achter slot en grendel. Logisch, die

kosten elk ruim 10.000 euro. Het is tijd voor bezinning.

Eind 2019 maakten de twee een planning voor hun wereldreis van zeven jaar. Ze hadden nu ergens in het Verre

Oosten moeten pedaleren. Ongeveer op het moment van hun geplande vertrekdatum brak Covid-19 uit. Maanden

later, in de zomer van 2020, leek het virus bijna ‘uitgeblust’. Ze vertrokken alsnog vanaf een zonnig Vrijthof, maar

afgelopen winter in Griekenland dwong Covid-19 hen het helemaal anders aan te pakken.

In plaats van de onzekere Aziatische route te nemen togen ze richting de Noordkaap. Na landen als Roemenië,

Oekraïne, Polen, de Baltische Staten en Finland, daalden ze rustig af langs de Noorse kust, om via een lus via Berlijn

naar huis terug te keren. In Roemenië beleefden ze angstige momenten op hun brede, volgepakte fietsen, op een

drukke weg waar vrachtwagens hen bijna raakten. Maar na die 17.000 kilometer verbazen ze zich over het asociale

gedrag van automobilisten in Nederland. ,,Overal wachten ze geduldig en rijden in een ruime bocht om je heen, hier

snijden ze je,” vertelt Ben van Baardwijk verwonderd en geïrriteerd.
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De extra Noordkaap-lus voelt al met al als een uitgebreide warming up. Ze hebben heel veel kleine zaken aan de

fietsen opgelost, weten alles over reserve-onderdelen. De bepakking is ongeveer gehalveerd. „Elke gram is eentje.”

Hun gevleugelde uitspraak luidt inmiddels: ,,Alles wat je niet meeneemt, is meegenomen.”

Lees ook: Duo uit Maastricht na een jaar fietsen: ‘Ik zou elke wereldreiziger een rondje Europa aanbevelen om de

kinderziektes eruit te halen’ (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210625_95053846)

Ze stonden sceptisch tegenover vaccineren. ,,De afgelopen anderhalf jaar mochten we bij de grens na een pcr-test

steeds door, omdat we reizen voor onze goede doelenstichting Xplorid,” zegt de van oorsprong Heerlense

Reimersdahl. „Maar maatregelen als 2G maken ons het reizen praktisch onmogelijk. Begin december volgt de

tweede vaccinatie.”

Hun appartement is verhuurd, ze logeren bij een aankomend huisarts in het Sphinxkwartier. Ben: ,,Ik schreef alle

vijf deelnemers aan Warm Showers in Maastricht aan. Deze man had zelf al door Amerika gefietst en reageerde

enthousiast. We delen de woonlasten.” Rusten ze nu na al die inspanningen vooral uit? „Welnee, we hebben het

hartstikke druk, nog geen dag rust gehad,” klinkt het in koor.

Tweede paspoort
Al in 2019 merkten ze dat de autoriteiten geen recept hebben voor ‘zeven jaar op pad gaan zonder vaste woon- of

verblijfplaats’. Verzekeringen, pensioenuitkering, het aanvragen van pinpassen en visa, alles bleek ingewikkeld. Nu

strijden ze opnieuw om formaliteiten. ,,We versturen heel veel mails.”

Bijvoorbeeld over een tweede paspoort voor stempels van ‘conflicterende landen,’ zodat je na Iran nog de VS in kunt

bijvoorbeeld. ,,Dat hebben we pas over twee jaar nodig, zou handig zijn als we dat straks in Ankara kunnen

aanvragen. Dat legden we uit aan de Nederlandse ambassade daar. Krijgen we een formulier met als eerste vraag: wat

is uw vaste woon- en verblijfplaats in Turkije?” Hen wacht in Amsterdam ook een screening voor een visum voor de

US dat tien jaar geldig is. ,,In die tijdspanne past onze reis altijd,” grijnst Van Baardwijk.

Lees ook: Video: Maastrichtenaren vertrokken voor fietstocht van zeven jaar

(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200615_00164246)

Ze peinzen over andere routes, waarbij ze in deze Covidtijd zo weinig mogelijk grenzen over hoeven. Eén gedachte is

om in april op een vrachtboot te stappen voor een rondrit door Canada en Amerika. Die tocht van drie weken kost

4000 euro, een forse aanslag op het budget. Gepland was 30 euro per dag, ze zitten met 42 euro ‘nog redelijk op

schema.’

Vanaf is nu het onverminderd zeven jaar fietsen, dus twee jaar langer dan aanvankelijk gepland. Negen jaar in totaal.

De familie is er beter aan gewend geraakt. Reimersdahl: ,,We bellen en skypen regelmatig. Niemand zegt meer: ‘Nu

nog zeven jaar, wat lang!’”

Lees ook: Zeven jaar op de fiets rond de wereld (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20191204_00135707)
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