
dagen oponthoud als bijvoorbeeld
originele onderdelen moeten
worden nagestuurd.’’

Hoeveel wereldfietsers in Istan-
bul via de Bosporus de oversteek
maken van Europa naar Azië, weet
Schuijt niet in exacte cijfers. Wel
dat het er heel veel zijn. ,,En als je
er dan na je vertrek uit Nederland
al een paar duizend kilometer op
hebt zitten, kan je ketting die
thuis nog goed in orde leek, wel
eens niet meer zo geweldig blij-
ken. Of je kunt een ander onder-
deel nodig hebben. Daarvoor is
ons nieuwe filiaal. Voor alle we-
reldfietsers. Niet alleen de Neder-
landse. Maar de winkel is ook voor

de lokale Turkse markt. Weet je
dat in Turkije meer fietsen worden
verkocht dan in Nederland. In 2011
waren dat er 1,3 miljoen tegenover
1,1 miljoen in Nederland. Natuur-
lijk worden in Turkije vooral
goedkope fietsen verkocht die je
hier als ’bouwmarktfietsen’ kunt
kwalificeren. Kosten zo’n honderd
euro. Wij gaan in Turkije de bo-
venkant van de markt bedienen
met topmerken als Koga, Santos
en Idworx, en dat zijn wel wat
duurdere fietsen.’’

Bisiklet Gezgini wordt de naam
van de winkel, Vakantiefietser dus.
Schuijt is blij dat zijn winkelfor-
mule nu de wijde wereld in gaat.

,,Er zijn strakke afspraken over de
inrichting van de winkel, de web-
site en de service. Van mijn klan-
ten weten we in de winkel in Am-
sterdam precies op welke fietsen
ze rijden en meestal ook wat ze
van plan zijn. Dat interesse ver-
wacht ik van het Turkse filiaal
ook.’’

Alleen de financiële paragraaf in
het contract met de Turkse part-
ners is minder strak. Schuit: ,,Het
gaat mij om de service aan onze
eigen klanten. Winst maken staat
niet voorop. Maar als Bisiklet
Gezgini winst gaat maken, krijgt
de Vakantiefietser ook wat mee,
ja.’’
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VIVIAN SIGTERMAN uit Apeldoorn is
de MOTORVROUW VAN HET JAAR
2013. Zij is gistermiddag gekozen uit
vijf finalisten op basis van een groot
aantal stemmen van het publiek. De
verkiezing wordt jaarlijks gehouden
door de Motorbeurs Utrecht, die
meer vrouwen enthousiast wil
maken om op de motor te stappen.
In de praktijk zijn er veel meer vrou-
wen die een motorrijbewijs hebben
dan er daadwerkelijk op de motor
stappen. Vivian noemt motorrijden
’een way of life’. Zij is een ervaren
circuitrijdster en geeft ook zelf les.

KIMBERLEY KLAVER gaat niet on-
voorbereid het strand op. De 27-
jarige Verliefd op Ibiza-actrice laat
zich in december altijd ’een beetje
gaan’. Ze duikt echter direct de
sportschool weer in zodra het nieu-
we jaar is aangebroken en pakt een
kleurtje als het zonnetje volgt. ,,Dat
maakt mij ’strandproof’. Ik doe twee
keer per week bootcamp: boksen,
yoga. En dan hoop ik dat ik rond
mei weer gewoon het strand op
durf’’, zegt ze voor de camera van
Novum Nieuws. ,,En je moet eerst
ook een beetje bruin worden, an-
ders ziet het er nog niet uit, dan
ben je een soort van lopende melk-
fles.’’ FOTO ANP

LEANN RIMES heeft een aanklacht
ingediend tegen haar tandarts.
Volgens de 30-jarige zangeres is
haar gebit zo verpest dat het haar
carrière negatief beïnvloedt. Uit de
aanklacht, die de Amerikaanse
entertainmentwebsite TMZ in han-
den wist te krijgen, blijkt dat Rimes
de afgelopen drie jaar Duane C.
McKay geregeld bezocht om onder
meer kronen te laten zetten. Ook
onderging ze negen wortelkanaal-
behandelingen. Volgens de zange-
res werd ze niet geholpen, maar
kreeg ze alleen maar pijn en bloe-
dingen na een bezoek aan McKay.
LeAnn wil nu een forse schadever-
goeding. FOTO AP

PIETER VAN VOLLENHOVEN is gisteren met succes geopereerd in het Universi-
tair Medisch Centrum in Utrecht. Er is een ICD (Implanteerbare Cardioverter
Defibrillator) ingebracht, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst gisteren bekend.
Van Vollenhoven was de afgelopen dagen voor onderzoek op de afdeling
cardiologie. Daar bleek dat een hartkamer te weinig druk leverde en dat er
sprake was van hartritmestoornissen. Van Vollenhoven (73) was woensdag in
het ziekenhuis opgenomen nadat hij voor de tweede keer in korte tijd een
longontsteking had gekregen en bij een eerste onderzoek beginnend hartfa-
len was geconstateerd.

Ik heb rond mijn twintigste de cola een tijdje
geruild voor bier. Maar toen bleek dat je daar een
kater van kon krijgen, ben ik teruggekeerd naar
mijn oude liefde. Ga ik naar België op vakantie
dan neem ik een paar kratten mee want het
water in den Bels smaakt minder dan bij
ons dus de cola ook. Belangrijk bestand-
deel! Ook van bier trouwens. Al moet je
een kenner zijn om het verschil te proe-
ven. Ik heb een Antwerpenaar gekend
die zijn Stella Artois alleen van een
bepaalde brouwerij betrok omdat het
water daar beter was dan verderop.
Dood door cola, schrijft de krant. Dat
blijkt gelukkig mee te vallen. De overle-
dene, Natasha Marie Harris uit Nieuw
Zeeland, at slecht en dronk zes tot tien
liter per dag! Dat is erom vragen natuur-
lijk. Laat ik dus gauw eindigen met de,
volgens Carmiggelt, bekende tekst van
iedere verslaafde: ,,Ik hou van mijn
glaasje maar ik ken mijn maat!”
Inderdaad: één à twee blikjes per dag.
Schijnt goed te zijn voor de maag.

Ik schrok wel. ’Cola kan mens doden’ las ik deze
week in onze krant. Nu ben ik al jaren een verslaaf-
de. Toch gauw één of twee blikjes per dag.
Het begon toen ik negen was. Mijn zus en ik logeer-
den een maand lang op de Veluwe bij tante Ted. Die
had kinderen in onze leeftijd. Het bijzondere aan
tante was, maar dat wist ik toen nog niet, dat haar
vader de Telegraaf had groot gemaakt. Tante, ze is
bijna honderd geworden, heeft me later nog wel over
die vader verteld. Hij had in het begin van de vorige
eeuw een drukkerijtje en om wat omzet te genereren
kocht hij De Telgraaf, een bijna failliet krantje, dat
hij dan zelf kon drukken. Omdat de oude Holdert,
want zo heette hij, aanleg voor het krantenvak bleek
te hebben, had hij al gauw nog wat noodlijdende
kranten opgekocht. Zoals Piet Bakker in zijn me-
moires schreef: ’In het begin van de eeuw verdwenen
veel plaatselijke krantjes in de smeltkroes van Hol-
dert’. En zo duurde het niet lang of hij had een
landelijk netwerk van kranten ondergebracht bij De
Telegraaf. Aan iedere krant verdiende Holdert dub-
bel: hij drukte en hij gaf uit. Een zeer profijtelijke
combinatie. Ergens in de jaren tien vestigde hij zich
in een Parijs’ hotel. Na de eerste wereldoorlog

kwam, aldus tante Ted, iedere dag een taxi (!) de
krant brengen en dan kreeg de chauffeur de krant
van de vorige dag mee terug vol aantekeningen voor
de hoofdredacteur hoe het beter kon.
Ik heb later diverse journalisten op het bestaan van
tante gewezen. Iemand van bijna honderd jaar die
het ontstaan van ’s lands grootste krant vanaf
dichtbij had meegemaakt. Daar zat toch een interes-
sant artikel in, leek me. Maar ik geloof niet dat het
ooit ergens tot een interview gekomen is. Want de
waan van de dag heeft bij de persmuskieten nu
eenmaal altijd voorrang.
Cola dus. Wij kregen iedere avond van tante Ted een
flesje na het eten. De volwassenen dronken koffie en
wij cola. Dat flesje alleen al. U herinnert het zich
toch? Het leek op een vrouwenfiguur: smalle hals,
uitstulpend bovenlichaam, taille en dan een breder
onderlichaam: prachtig. Je ziet ze nog wel ooit maar
ze sterven langzaam uit, geloof ik. Er wordt gezegd
dat je cola moet leren drinken. In dat geval moet ik
een bliksemsnelle leerling zijn geweest want vanaf
dag één was ik er verzot op. Toen al dronk ik soms
meer dan één flesje omdat ik die van mijn zus erbij
kreeg in ruil voor afwasdiensten en dergelijke.

Gedachten bij een glas cola
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B ER LIJ N - De bijna twee jaar geleden overleden ijsbeer Knut is nu tentoongesteld in het
Nationaal Geschiedenismuseum in Berlijn. Zijn huid is op een kunststof mal gespan-
nen. Het standbeeld is gistermiddag onthuld. FOTO AP/MARKUS SCHREIBER

VIP Knut nu opgezet in museum

De Nederlandse Museumvereniging
presenteerde gisteren in het Tropen-
museum in Amsterdam de app Mu-
seumInspecteurs. Met de app, die

zowel verkrijgbaar is voor iPhone als
voor andere smartphones, kunnen
kinderen tot en met twaalf jaar hun
mening geven over een museum dat
zij hebben bezocht. Musea vinden
het belangrijk om aantrekkelijk te
zijn voor kinderen (en hun ouders).
Zij zien de app als een eigentijdse
manier om de opinie van de jonge
consumenten te peilen.

Er is geen betere plek om de nieu-
we app te testen dan het Tropenmu-
seum Junior. Vorig jaar won dit deel
van het museum de prijs ’leukste
familiemuseum van Nederland 2013’.
De eer valt te beurt aan de groepen
vier en vijf van de lokale Cornelis
Vrijschool en hun juffen Annemiek
van Hardeveld en Sandra Rengelink.

De tentoonstelling ’MixMax Bra-
sil’, waar in een authentiek ogend
decor het Braziliaanse carnaval

wordt gevierd, is inderdaad betove-
rend. De interieurs zijn gemaakt
door afvalkunstenaars uit de deel-
staat Pernambuco. De kinderen lo-
pen door een mangrovebos, met
lianen die gemaakt zijn van restan-
ten stof van T-shirts. Ze komen door
een grot aan zee, met wanden van
petflessen en een vloer van etiketten.
In een oerwoud zijn planten en in-
secten ook gemaakt van petflessen.
In elke ruimte klinken geluiden - het
ruisen van de branding, het gekwaak
van kikkers en het getjirp van kre-
kels. De kinderen kunnen muziek
mixen in een studio met wanden van
eierdozen, maar ook zelf maken, met
trommels, koebellen en sambaballen.
Het hart van ’MixMaxBrasil’ is een
authentiek ogend pleintje waar
kinderen de ’frevo’ kunnen dansen,
met ramen op de eerste verdieping

en een bar met terras waar kaaskro-
ketten worden verkocht.

Leuk voor kinderen? Misschien
niet voor de drie klieren uit de klas
van juffen Annemiek en Sandra. Zij
lijken zich alleen maar te vervelen.
,,Weten jullie wat cassave is?’’, vraagt
Anna. ,,Lekker, gefrituurd. Met vis’’,
probeert ze, maar elke uitleg is het
dwarse drietal teveel. ,,Gaan we nog
een keer door het mangrovebos’’,
vragen ze lusteloos.

Het is, zelfs voor het leukste fami-
liemuseum van Nederland, waar-
schijnlijk moeilijk om het iedereen
naar de zin te maken, maar als de
klassen na afloop de app gebruiken,
waarderen zij MixMax Brasil met
een 8,4. En de vraag of het Tropen-
museum leuk is voor kinderen? Een
dikke 8,1 zegt genoeg.
https://museuminspecteurs.nlKinderen van de Amsterdamse Cornelis Vrijschool proberen de app MuseumInspecteurs. FOTO JASMIJN BOSMA

Museuminspecteurs waarderen
Tropenmuseum met een 8,4

door wilfred simons

,,Gaan we een leuke tijd met
elkaar hebben?’’, vraagt educa-
tief medewerkster Anna op
boze toon aan drie klierende
jongetjes in het Tropenmuse-
um. ,,Voor de tweede keer al
moet ik jullie tot de orde roe-
pen. Ik ben bijna boos!’’ Onder
de indruk is het drietal niet.
Zodra Anna zich heeft omge-
draaid, trekken zij bekken in
haar richting. ,,Ja, ja’’, geeft juf
Sandra Rengelink van de Am-
sterdamse Cornelis Vrijschool
zuchtend toe. ,,Ze zijn al aardig
blasé.’’

Noem een land of Eric Schuijt
heeft er gefietst. Zijn teller is de
twee ton inmiddels ruim gepas-
seerd. Fietskilometers afgelegd in
zeker tachtig landen. Schuijt deelt
zijn kennis al jaren met andere
fietsliefhebbers. Ervaren wereld-
fietsers en zij die dat willen wor-
den, weten de Vakantiefietser in
de Amsterdamse Westerstraat in
de Jordaan of zijn webwinkel goed
te vinden.

Schuijt: ,,Het idee van een twee-
de winkel of een filiaal in het
buitenland speelde al jaren in
mijn hoofd. Het werd concreet
nadat ik twee jaar geleden door
het Turks Verkeersbureau en een
fonds van de Europese Unie werd
uitgenodigd om een fietsclinic te
geven in Turkije. Ondernemers,
mensen uit de toerismebranche en
andere belangstellenden deden
mee, al met al 150 mensen. Echt
een grote groep. Op onze tochten
had de politie de wegen afgezet,
dat is een heel andere ervaring dan
als wereldreiziger in je eentje je
weg moeten zoeken. Enkele Turk-

se Ikea-werknemers die ’iets an-
ders’ wilden gaan doen, kenden
mijn winkel van internet en vroe-
gen of ze zoiets in Turkije moch-
ten beginnen.’’

Van het een kwam het ander. Na
gesprekken, marktonderzoek en
een verplichte fietstocht voor de
drie Turkse ondernemers door
Azië, werd besloten in Istanbul
een filiaal van de Vakantiefietser te
beginnen. 9 maart is de feestelijke
opening. ,,De winkel staat in het
Aziatische deel van de stad. Dicht
bij de route voor de wereldfietsers
die vanuit Nederland naar Azië of
nog verder fietsen. Het is de laat-
ste winkel waar je nog gemakke-
lijk een ketting, tandwieltje, kapot
zadel of andere originele onderde-
len kunt vervangen. De eerstvol-
gende fietsenmaker met onderde-
len voor bijvoorbeeld de veel ge-
bruikte Rohloff-versnellingsnaaf,
zit in Singapore. Da’s toch een
behoorlijk stuk verder. Onderweg
in Iran, Irak of India kun je na-
tuurlijk ook wel hulp krijgen,
maar vaak betekent dat een paar

Bisiklet Gezgini voor wereldfietsers tussen Azië en Europa

Turks filiaal fietsenmaker
door karel beckmans

Een Nederlandse fietsenmaker die een filiaal begint in Istan-
bul in Turkije onder meer om ver van huis zijn klanten van
dienst te zijn. Dat moet wel een heel bijzondere fietsenmaker
zijn. Dat klopt. De ’Bisiklet Gezgini’, oftewel Vakantiefietser
Eric Schuijt, is niet alleen fietsspecialist, hij is ook ontdek-
kingsreiziger en schrijver op de fiets.

De tien werknemers van de Vakantiefietser, inclusief Eric Schuijt (uiterst rechts) zijn al op bezoek geweest bij het Turkse filiaal. FOTO’S DE VAKANTIEFIETSER

Held op een Hero
Vakantiefietser Eric Schuijt heeft
vorig najaar 2500 kilometer door
India gefietst. Op een Hero. Een
Hero is een in India gemaakte
fiets voor de lokale markt. Kost
omgerekend veertig euro. Daar
worden er jaarlijks 5,5 miljoen
van gemaakt en verkocht. Voor
miljoenen Indiërs is zo’n fiets
onbetaalbaar. ,,En dan heb je het
over een fiets die gaat schudden
in de afdaling, die een ongekend
lange remweg heeft en waaraan

ik onderweg heel veel heb moe-
ten sleutelen.’’ Schuijt kocht de
fiets in India en liet hem daar
ook achter. ,,Kort voor we naar
Amsterdam terug zouden vlie-
gen, kocht ik een flesje water. De
verkoper was de eerste die een
eerlijke prijs vroeg. Hij liet me
hetzelfde betalen als een gewone
Indiër, zonder dat ik hoefde af te
dingen. Die man heb ik mijn
fiets cadeau gedaan. Ik wilde de
fiets toch niet mee terug nemen

en zocht al een goede bestem-
ming. De waterverkoper wist
niet wat hem overkwam.’’
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