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REIZEN

Gewoon gaan!
Irene Maaskant en Laura Maat kochten in 2014
op Marktplaats twee oude fietsen en fietsten
ermee naar Londen. Daarna volgde onder andere een zeven maanden lange reis door Europa
en deze maand fietsen de dames de 610 kilometer lange LF Kustroute. Van de term ‘monstertochten’ willen ze echter niets weten. “Het is
vooral genieten en geen kilometervreten.”
TEKST JOHAN VAN LEIPSIG BEELD IRENE MAASKANT

Maat en Maaskant fietsten elk apart al

kijken wat er te zien en is en vooral

de nodige kilometers op een gewone

rustig aan doen. Maar op die manier

fiets, voordat ze zes jaar geleden be-

fietsten we toch wel tachtig kilometer

sloten een racefiets te kopen en naar

per dag.” De dames leerden op die eer-

Londen te fietsen. “Dagtrips, apart van

ste trip meteen het bestaan van allerlei

elkaar, fietsten we al wel. Maar we wil-

nuttige zaken die het fietsende leven

‘Het plezier moet
voorop staan, en
niet de prestatie’

den graag samen iets doen én naar

kunnen veraangenamen. “Zoals fiets-

Londen, tja waarom niet? We wilden

broekjes en andere bepakkingsmoge-

kijken of we het leuk zouden vinden

lijkheden dan een rugzak”, lacht

rugzakken. Maar verder bereiden ze

en zijn er eigenlijk zonder ons verder

Maaskant terugblikkend. “Onze in-

zich zo min mogelijk voor op hun fiets-

voor te bereiden ingestapt. Rugzakje

steek was ‘je gaat op reis met gewone

avonturen, zeggen ze. “Je moet het ook

om, eten en binnenbanden mee, ge-

kleren en rugzak, dus waarom ook niet

niet te groot maken. In principe zou je

woon een spijkerbroek aan en gaan”,

zo op de fiets?’ Ook kwam het tweetal

het op een gewone fiets ook moeten

zegt Maat.

erachter dat niet overal fietspaden

kunnen. Het plezier moet voorop

zijn. “Soms moesten we delen over een

staan, en niet de prestatie. Niet uitstel-

drukke autoweg fietsen.”

len, gewoon gaan! Maar een beetje

Al doende leert men
De motivatie voor de trip naar Londen

voorbereiding is uiteraard wel nodig.

was niet om zoveel mogelijk kilome-

Eten, eten, eten

We weten inmiddels dat je de juiste

ters achter elkaar te fietsen. “Voor ons

Na de tocht naar Londen werden fiets-

kleding bij je moet hebben en nood-

was het puur zoveel mogelijk ontdek-

broeken aangeschaft en inmiddels fiet-

voeding voor als er eens een keer ner-

ken”, zegt Maaskant. “Het avontuur,

sen Maat en Maaskant ook zonder

gens een supermarkt te vinden is.
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Denk aan nootjes of repen. Die moeten

maar genieten vooral van wat er te

wel lekker zijn, dus geen gelletjes voor

zien is. Dat is een les die we geleerd

ons”, lacht Maat. “En je komt erachter

hebben. Plan je dag niet te vol. Je komt

dat de één meer energie nodig heeft

vaak mensen tegen onderweg die je

dan de ander. Maar sowieso genoeg

wijzen op iets in de omgeving wat de

meenemen is echt een must. We heb-

moeite waard is om te bezoeken. Zorg

ben wel eens eten ingeslagen in een

dus dat je in je schema de ruimte hebt

supermarkt onder aan een berg. Toen

om ook uit te wijken. Dat maakt het

moesten we de berg weer op om terug

avontuur des te groter. En is dat op een

bij de route te komen. En was het eten

dag maar twintig kilometer, dan is dat

alweer op. Niet handig dus. We bespa-

ook helemaal prima. Je hoeft ook niet

ren dus echt niet op eten. Beter te veel

heel erg getraind te zijn. Dat gebeurt

dan te weinig.”

stapsgewijs terwijl je onderweg bent.”

Vooral genieten

Slapen en navigeren

Aan het begin van de dag bekijken de

Allemaal leuk, dat uitwijken en spon-

dames hoe ze zich voelen en wat het

taan ergens heen fietsen, maar aan het

weer is. “Op basis daarvan bekijken

eind van de dag moet je wel ergens

Meerdaagse Hollandse routes,

we waar we zin in hebben en wat mo-

slapen. “Daar maken we ons eigenlijk

zoals de LF Kustroute,

gelijk is. Luister goed naar je lijf. We

helemaal niet druk om”, zegt Maas-

vind je op

gaan ons niet over de kop fietsen,

kant. “Dat merkten we vooral toen we
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zeven maanden door Europa fietsten.

boek. Maaskant: “Na onze reis door

Mensen zijn dan nieuwsgierig. We

Europa zijn we benaderd door een uit-

worden vaker aangesproken of spre-

geverij om een boek te maken met een

ken mensen aan met de vraag naar

mix van persoonlijke verhalen, tips en

een slaapplaats. Dan zie je pas hoe

routes. Het wordt een mooie uitgave

gastvrij men is. Ze nodigen ons uit of

over onze ervaringen, met ook veel

stellen ons voor aan vrienden of fami-

fotomateriaal. Het verschijnt het

lie met een logeerkamer.” Maar ook

komend voorjaar en gaat ‘Alles op de

via internet en navigatieapps komen

fiets’ heten. Hopelijk maakt het

de dames een heel eind bij het vinden

andere mensen enthousiast om ook

van de mooiste routes en een slaap-

op de fiets te stappen en de wereld

plaats.

te verkennen!”

“In Londen gebruikten we alleen

Langs de kust

Google Maps en was er ook niet overal

Vanaf 19 september fietsen Maat en

internet. Tegenwoordig heb je zoveel

Maaskant de LF Kustroute. Ruim zes-

goeie navigatieapps en is er overal wel

honderd kilometer aan Nederlandse

een internetverbinding. We gebruiken

kust. “Delen ervan hebben we al ge-

zelf het liefst Komoot. Dat systeem

zien, maar grote stukken kennen we

maakt onderscheid tussen bijvoor-

nog niet”, aldus Maat. “Het mooie is

beeld racefietsen of toeren en onder-

dat je er een boekje bij krijgt met infor-

scheidt ook de verschillende soorten
ondergrond. En het bevat heel veel
leuke plekjes die in het systeem zijn
ingebracht door mensen die op locatie
wonen en dus weten wat je als bezoeker niet mag missen. Superhandig.
En via internet kijken we waar we
onze tent kunnen opzetten of waar een
Win een ﬁetscomputer

leuk hotelletje in de buurt is. Wat we

Navigeren, zelf routes

ook wel eens doen, is het zoeken naar

uitstippelen of je laten

Warm Showers, een wereldwijde on-

verrassen met de

line community voor en van fietsers

SurpriseMe-functie.

die elkaar onderdak bieden. Soms

Met de MIO Discover kun

beland je in een logeerkamer, soms

je je bike packing avontuur

mag je je tent opzetten in een achter-

goed voorbereid beginnen.

tuin. Het leuke is dat er overal waar je

Wij hebben er één voor je

komt deelnemers zitten. Je hoeft je dus

klaar liggen!

echt niet druk te maken. En het hele
gegeven is gebaseerd op goed vertrou-

Mail ons voor 1 oktober

wen en het ontmoeten van nieuwe

waarom jij graag met de

mensen, dat spreekt ons ook erg aan.”

MIO op pad wil
en met vermelding van

Alles op de fiets

je lidnummer

De dames houden van hun fietsavon-

redactie@ﬁetssport.nl

turen niet alleen een fietsblog bij,
maar werken momenteel ook aan een
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matie over alle stadjes en dorpen en de

ben geen haast, we gaan vooral genie-

natuur waar je doorheen rijdt. Het is

ten onderweg en zien wel wat er op

een les aardrijkskunde en geschiede-

ons pad komt. We hopen in elk geval

nis in één. Je gaat op de fiets met hele

dat er een mooie nazomer aankomt!”

andere ogen naar een gebied kijken

mooi? Die ervaring was echt een ‘eye

dan wanneer je er met de auto of trein

opener’ voor me”, zegt Maat. Het twee-

doorheen gaat. Dat hebben we ook ge-

tal hoopt de LF Kustroute binnen een

zien bij de Zuiderzeeroute. Ik wist dat

dag of tien te voltooien. Maaskant:

Nederland mooi was, maar zo mooi?

“Maar we hebben geen haast, we gaan

Die ervaring was echt een ‘eye opener’

vooral genieten onderweg en zien wel

voor me”, zegt Maat. Het tweetal hoopt

wat er op ons pad komt. We hopen in

de LF Kustroute binnen een dag of tien

elk geval dat er een mooie nazomer

te voltooien. Maaskant: “Maar we heb-

aankomt!” •

Volg de avonturen van Laura en Irene via Instagram @WEAREONABIKE.NL

