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ZATERDAG 6 JULI: START FIETSTOCHT NAAR SCHOTLAND 
 

Op zaterdag 6 juli geeft burgemeester Jan Broertjes van de gemeente Midden-
Drenthe om 10.00 uur het startschot voor de sponsor-fietstocht naar Schotland. 
Plaats van handeling:  het gemeentehuis in Beilen. 
 

Onder het motto: HET LEUKSTE FIETSAVONTUUR VAN 2013 heeft de stichting 
'The Ride on Education' te Beilen deelnemers en sponsors geworven voor een ca. 
650 km lange fietstocht van de Drentse naar de Schotse Hooglanden. 
Zaterdag 6 juli is het dan zover: 25 fietsers stappen op de pedalen om vanaf Beilen 
de tocht te ondernemen naar Schotland. Inmiddels is ongeveer € 11.000 aan 
sponsorgeld opgehaald, en de teller loopt nog! 
Dit sponsorgeld gaat helemaal naar 3 goede doelen: naar de stichting 'Naar School 
in Haïti', naar de stichting 'Lusulu' (schoolproject in Zimbabwe) en naar de stichting 
'De Verre Naasten' (schoolproject in Nigeria). De kosten van de organisatie en die 
de deelnemers maken komen helemaal voor hun rekening, zodat een maximaal 
sponsorrendement kan worden overgemaakt. 
 
De fietstocht bestaat uit 9 fietsdagen van gemiddeld 70 km per dag; het langste 
traject is de laatste etappe: 92 km over forse hellingen vanaf Perth tot Blair Atholl. 
Het kortste traject (62 km) is de eerste fietsdag: van Beilen tot Ossenzijl. 
De avond van de eerste dag vaart Staatsbosbeheer de deelnemers met een 
fluisterboot rond door de Weerribben; de avond van de tweede dag (in Wijdenes, 
tussen Enkhuizen en Hoorn) zijn 3 'verhalenvertellers' aanwezig. De daarop 
volgende dag eindigt voor de meeste fietsers op de boot van IJmuiden naar 
Newcastle. Aan de overkant van de Noordzee begint de tocht pas goed: Engeland, 
en zéker Schotland, zijn niet zo plat als we in  Nederland gewend zijn. 
Tussendoor zijn daarom 2 rustdagen gepland: de eerste in Bamburgh (halverwege 
de afstand Newcastle – Edinburgh) en een tweede in Edinburgh. 



Op 16 juli zullen de fietsers hun tocht afsluiten bij Blair Castle, markant kasteel in 
het dorp Blair Atholl middenin de Highlands. Daar zullen de vermoeide fietsers met 
een hapje en een drankje worden verwelkomd; later die avond worden ze onthaald 
op een barbecue, waarbij de welwillende medewerking is verkregen van het kasteel. 
 
De groep fietsers bestaat uit personen van allerlei pluimage: zeer geoefende lange-
afstand fietsers, maar ook een groepje van 6 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. 
Vier van deze kinderen fietsen met een begeleider het traject tot aan IJmuiden (250 
km), maar alle overigen gaan door tot in Schotland. 
Onderweg wordt door de meeste deelnemers gekampeerd; iedereen neemt z'n 
eigen tentje, luchtbed, slaapzak en wat er verder allemaal nodig is, mee op de eigen 
fiets.  Gereserveerde campings zijn dagelijks voor alle fietsers de vastgestelde eind- 
en beginpunten van elke etappe. Met de meeste campings, zeker ook in Engeland 
en Schotland, zijn kortingen bedongen op de tarieven. Een paar deelnemers 
overnachten in hotelletjes langs de route, soms in een camper van een begeleider. 
De terugtocht onderneemt ieder op eigen wijze: sommigen fietsen nog een stuk 
verder in Schotland, anderen keren meteen de volgende dag weer terug per trein en 
boot, weer anderen blijven nog een paar dagen in Blair Atholl hangen. Waar nodig 
heeft de organisatie daarbij geholpen om ieders terugkeer mogelijk te maken. 
 
U wordt van harte uitgenodigd om de fietsers op 6 juli om 10.00 u uit te zwaaien. 
 
 
 De organisatoren: René Huigens, Hugo Waalewijn en Klaas Willems.  
 

 
Voor de redactie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Klaas 

Willems. Telefoon: 06-51207403 - Email: klaas@oban.nl 


