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In deze rubriek zoeken we mensen op die op één of andere ma-
nier bindingen hebben met de fiets. Het gaat om personen die 
graag hun eigen fietservaringen willen meedelen en daardoor 
mogelijk inspirerend kunnen werken voor anderen. Ditmaal la-
ten we Ben (60) en Linda (40) uit Maastricht (Nederland) aan 
het woord. Ze maken een wereldreis per fiets.

OP AVONTUUR MET DE FIETS
Februari 2021. Na 6.640 kilometer fietsen is dit duo gestrand in 
Nea Chili (Griekenland), op 15 kilometer van de grens met Tur-
kije. Door corona kunnen ze de grens niet oversteken. Via Skype 
hadden we een babbel met deze twee wereldreizigers.

Corona stuurt jullie plannen blijkbaar in de war?
Ben: Ja, we houden nu een beetje een verplichte winterstop. En 
we herbekijken ook onze route: we hebben besloten om eerst 
richting Noordkaap te fietsen.

Hoe kom je erbij om een wereldreis per fiets te maken?
Ben: Ik heb er altijd al van gedroomd om een wereldreis te ma-
ken. Toen ik een  punt kon zetten achter mijn loopbaan was de 
tijd rijp om de plannen concreet te maken. Ondertussen leerde 
ik Linda kennen en die was ook dolenthousiast. We besloten de 
rondreis zo milieuvriendelijk te ondernemen, per fiets dus. Als 
we de oceanen moeten oversteken, zoeken we een zeilboot. Na 
een testexpeditie van 2.000 kilometer in Ierland namen we de 
wereldkaart in de hand en stippelden we een route uit, goed 
voor 100.000 kilometer in ongeveer zeven jaar tijd. 

Dat lijkt niet op een luilekkere vakantie.
Linda: Nee, we leven nu als echte nomaden. Na de fietstocht 
zoeken we een slaapplaatsje in openlucht. Maar gelukkig ko-
men we heel veel gastvrije mensen tegen die ons thuis uitno-
digen om samen te eten en daar te overnachten in hun tuin of 
schuurtje. Zo leren we de cultuur en de plaatselijke bevolking 
op een hele andere manier kennen. Elke dag is een nieuw avon-
tuur.

WERELDREIS MET EEN NOBEL DOEL
Deze fietstocht steunt ook lokale projecten.
Ben: Inderdaad. We hebben de stichting XPLORid opgericht en 
proberen hiervoor 1 euro per gefietste kilometer in te zamelen. 
Dat geld willen we besteden aan lokale projecten die we onder-
weg tegenkomen. We geven geen geld, maar kopen noodzake-
lijke dingen die de mensen kunnen gebruiken. We kopen ook 
lokaal, zodat we de plaatselijke economie steunen. 
Linda: Zo hebben we in Macedonië 25 judopakken gekocht 
voor een club en in Zakynthos hebben we materiaal gekocht 
voor het schildpaddenproject van WNF.

Hoe ervaren jullie dit avontuur tot nu toe?
Ben: Waar we de meeste voldoening van hebben is dat we men-
sen inspireren en anderen ook enthousiast maken om in deze 
tijd niet bij de pakken te blijven neerzitten, maar ten volle van 
het leven te genieten. Mensen worden spontaan vrolijker van 
ons verhaal. Dat is een onbeschrijflijk goed gevoel.

Wij kunnen al jullie avonturen ook volgen.
Linda: We hebben een eigen website waar je ons kunt volgen 
en ook steunen. Wil je een gift doen en zo een goed doel steu-
nen? Welnu, je vindt alle informatie op de site. Ook houden we 
maandelijks een blog bij en een dagboek op Facebook en In-
stagram.
Ben: Onze wielerprestaties en -tochten kun je dan weer volgen 
via Komoot en Strava.

Bedankt Linda en Ben, we wensen jullie veel succes en een vei-
lige reis!

Ben en Linda onderweg

Info: https://www.xplorid.today/
https://www.facebook.com/XPLORid.today
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