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TEKST BERT PLATZER

Als moeder natuur gaat brullen, kan een lief
lijke omgeving een gevaarlijke vijand worden. 
Noodweer kan je aardig te grazen nemen, 
maar het kan je ook in de armen van een 
 reddende engel drijven. Wellicht leverde heftig 
weer wel een van je mooiste foto’s op. Ben jij 
weleens van je fiets gewaaid, is de bliksem 
naast je ingeslagen of heeft een vrachtwagen
chauffeur of gastvrije boer je gered? Stuur 
je  verhaal met foto‘s dan uiterlijk 6 januari 
2020 naar redactie@tijdschriftwereldfietser.nl of 
redactie@vakantiefietser.be. 

op kleine schaal

Schwalbe recyclet binnenbanden
Meer hergebruik: Schwalbe rolt zijn recyclingprogramma voor afge
dankte binnenbanden ook uit in de Benelux. In Duitsland doet het ban
denmerk dit al sinds 2015. Je kunt je oude binnenbanden inleveren bij 
alle deelnemende fietsenwinkels en vervolgens worden ze door 
Schwalbe naar hun fabriek in Indonesië verscheept om te worden 
gerecycled. Schwalbe claimt dat elke binnenband honderd procent 
recyclebaar is en dat hun nieuwe binnenbanden al voor twintig procent 
uit gerecycled materiaal bestaan. Volgens Schwalbe is voor het recy
clen tachtig procent minder energie nodig dan voor het produceren van 
nieuw butyl. Het overzicht met deelnemende fietsenwinkels vind je via 
onderstaande link.
www.schwalbe.com/nl/haendlersuche.html

Pan-Europese ‘fiets’-route
Vanwege hun zorgen over de klimaatverandering 
en luchtvervuiling vertrokken Arianna Casiraghi 

en Daniel RayneauKirkhope samen met hun hond 
Zola afgelopen zomer op een bijzondere fietsvakantie: 
met hun route tekenen ze een enorme fiets op de kaart 
van Europa. De route voert ze door Frankrijk, Duitsland, 
Nederland, België, Luxemburg, Zwitserland en 
Oostenrijk. Omdat in de EU de helft van alle auto ritten 
korter dan vijf kilometer is, willen Arianna en Daniel 
fietsen als duurzaam en voor grote delen van de bevol
king toegankelijk transportmiddel promoten. Op het 
moment van schrijven hadden ze tweeduizend kilome
ter van hun ‘fiets’route gereden en daarmee de onder
buis, de voorvork en het grootste deel van het voorwiel 
voltooid. Eind november hopen ze hun tekening klaar te 
hebben, als ze aankomen in het Waalse Compogne. 
Wanneer ze aan de fietstassen beginnen, is nog niet 
bekend.
www.bicycleswillsavetheworld.com

@bicycles.will.save.the.world

In april 2014 vertrok Iohan 
Gueor  guiev voor een trip van 
Alaska naar Vuurland. Hij besloot 
zijn reis zo goed mogelijk vast te 
leggen, in de filmserie See the 
World. In het laatste deel, num
mer 33, rijdt Iohan op zijn fatbike 
door een besneeuwd Chili. Zijn 
films zijn van een ongekende 
kwaliteit en lijken steeds poë
tischer te worden, vooral sinds 
hij een drone heeft. Wie wil dat 
Iohan blijft reizen en films maakt, 
kan hem via Patreon financieel 
ondersteunen.
www.bikewanderer.com

Visnettenbidon
Misschien is het moderne ontwerp niet 
helemaal jouw kop thee, maar de gedachte 
achter de Bontrager Bat Cage is zeker 
 sympathiek. Net als de dit voorjaar gelan
ceerde Renew Series fietskledinglijn van 
Giro wordt de meest verkochte bidonhouder 
van Bontrager sinds dit jaar namelijk van 
gerecyclede visnetten gemaakt. Daarmee 
claimt het Amerikaanse merk dat jaarlijks 
vierduizend vierkante meter visnetten – ver
zameld door Chileense kustbewoners – aan 
de plastic soep wordt onttrokken. Deze 1750 
kilo is een druppel op de gloeiende plaat van 
86 miljoen ton, maar alle kleine beetjes hel
pen, zegt het bedrijf. De tot NetPlus nylon 
korrels gerecyclede visnetten die Bontrager 
gebuikt voor de Bat Cage wordt ook in onder 
meer zonnebrillen en skateboards gebruikt, 
dus wellicht kun je een heel visnettenen
semble bij elkaar shoppen. 49 gram, 14,99 
euro.
www.trekbikes.com

Ook heimwee naar de zomer, 
met zijn eindeloze, goudkleurige 
dagen vol fietsplezier en lekker 
weer? Dan kun je op Vimeo je 
hart ophalen aan de korte film 
California Golde van Sandy 
Carson. Geschoten op 8mm
film, in de tijdloze, gouden 
warmte van technicolor, willen 
de makers je op analoge en licht
psychedelische wijze losrukken 
van onze doorgehypte, smart
phonegeoriënteerde cultuur. Het 
gelijknamige boek bevat stills uit 
de film. 20,00 pond.
https://vimeo.com
https://thefuturekept.com

Niet speciaal voor fietsreizigers, 
maar over ‘gewoon fietsen’: 
podcast De Spaak van de 
Nederlandse omroepen NTR en 
NPO Radio 1. Sinds eind juni 
gaat Jeroen Dirks wekelijks in 
op trends en wetenswaardighe
den: van de beestjes waarvan je 
tijdens het fietsen last hebt, tot 
de junior fietsburgemeester en 
de herontdekte charmes van de 
tandem.
www.nporadio1.nl/podcasts/   
de-spaak

Films en podcasts
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Veel fietsers proberen met hun fietsreis men
sen aan te zetten om te doneren voor een door 
hen gekozen goed doel. Maar waarom? Omdat 
ze zo betrokken zijn bij dat goede doel? Om een 
nuttige invulling te geven aan anders ‘doelloze’ 
fietskilometers? Wellicht zijn ze zelf hun eigen 
doel en willen ze zich, door zich in te zetten 
voor anderen, een beter mens voelen. Heb jij 
jouw fietsreis gewijd aan een goed doel? Dan 
horen we graag wat dat jou heeft gebracht 
– behalve geld voor het goede doel. Misschien 
kreeg je zo zelfs wel een doel in je leven! Stuur 
voor 6 januari 2020 je verhaal en foto’s naar 
redactie@ tijdschriftwereldfietser.nl of redactie@
vakantiefietser.be.
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Voor het goede doel

Noodweer


