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INLEIDING 
 
 
 
 
 
“Zullen we dan samen gaan fietsen, bijvoorbeeld in Enge-
land?” We hebben ruim acht maanden verkering als Jan mij 
deze vraag stelt. We willen voor het eerst samen op vakan-
tie en ik hoef niet lang na te denken over mijn antwoord op 
zijn vraag. En zo vertrekken we op 4 augustus 1987 vanuit 
– toen nog – studentenstad Kampen met fiets en tent naar 
Engeland. Op de eerste dag heeft de fiets van Jan meteen 
een lekke band. Op dag twee slapen we iets te lang uit en 
missen we in Zeebrugge de boot naar Dover. Een week 
later staan we met ons tentje in een weiland bij een boer 
waar ’s ochtends vroeg ineens een groep stieren in wordt 
losgelaten. We kunnen geen banken vinden waar we de 
Traveller cheques van Jan kunnen inwisselen. Maar verder 
hebben we een prachtige vakantie en zijn we het er samen 
over eens: een fietskampeervakantie is leuk. 
 
Sindsdien gaan we elke zomer op pad met fiets en tent. 
Altijd ergens in Europa, want daar zijn we nog lang niet op 
uitgekeken. Ook toen er kindjes kwamen. “En de kinderen 
vinden het ook nog steeds leuk?”, werd ons regelmatig ge-
vraagd door mensen die we onderweg tegenkwamen. Of 
die we later in het jaar spraken op een verjaardag als de 
vakantieverhalen op tafel kwamen. De kinderen zijn in-
middels volwassen, maar ze zijn volgens ons niets tekort-
gekomen in onze gezamenlijke fietskampeervakanties. 
Samen actief bezig zijn als gezin is een mooie en 
waardevolle invulling van de vakantie, zo hebben we dat 
tenminste wel ervaren. Sinds de kinderen de deur uit zijn, 
fietsen we weer met z’n tweeën. En het blijft gewoon leuk, 


