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FIETSERS TERUG UIT SCHOTLAND 
 
Op zaterdag 6 juli vertrokken 23 fietsers en 4 begeleiders naar Schotland. Afgelopen week 
waren de meesten weer terug in Beilen. De eerste sponsor-fietstocht van de stichting 'The Ride 
on Education' was een groot succes. De organisatoren hebben inmiddels besloten ook in 2014 
eenzelfde soort tocht te organiseren, weer in de eerste weken van de schoolvakanties. 

 
Burgemeester Jan Broertjes wenste de fietsers bij hun vertrek naar Schotland veel succes, goed 
weer en een mooie financiële opbrengst voor de 3 'goede doelen': onderwijsprojecten in Zimbabwe 
(stichting Lusulu), in Nigeria (stichting De Verre Naasten) en in Haïti (stichting Naar School in 
Haïti). 
Zijn goede wensen hebben resultaat gehad: het was een mooie maar lange (dik 700 km) tocht door 
Engeland en Schotland, over smalle weggetjes, paadjes langs de kust die soms niet breder waren 
dan 10 cm en vlak langs steile kliffen voerden, en soms was het pad niet meer dan een strook gras 
ergens tussen hemel en aarde. Ook de heuvels werden steeds hoger, zodat de fietsers hun zwaar 
bepakte fietsen nogal eens naar boven moesten duwen. Maar iedereen kon genieten van het mooie 
landschap en het mooie weer: geen druppel regen gehad, en dat is in Schotland uniek. De Schotten 
spraken na een paar dagen met temperaturen boven de 23°C al snel van een 'hittegolf'. Ook het 
financiële resultaat is niet gering: er komen druppelgewijs nog donaties binnen, maar de teller staat 
al ruim boven de € 25.000.= incl. de door de onderwijsprojecten te verwachten 55% bijdrage van 
‘Wilde Ganzen’. Geld dat geheel ten goede komt aan de goede doelen, want alle fietsers hebben hun 
eigen kosten betaald (boot naar Engeland, campings, maaltijden). Onderweg is ook nog € 350 
opgehaald bij de verschillende campings. 
De tocht voerde in 3 dagen  van het gemeentehuis in Beilen via Ossenzijl (met avondexcursie door 
de Weerribben door Staatsbosbeheer), met de boot Stavoren-Enkhuizen naar Wijdenes (met ’s 
avonds 3 spannende verhalen door een vertellersclub), en verder naar IJmuiden. Daar zwaaiden 4 
jonge deelnemers met 2 begeleiders de andere deelnemers uit die met de boot naar Newcastle 
gingen. Na 2 etappes die voornamelijk langs de Engelse oostkust leidden, werd een rustdag ingelast 
nabij kasteel Bamburgh. Daarna in 2 lange etappes met veel klimwerk naar Edinburgh, waar de 
groep op zondag 14 juli ook een rustdag had. Toen nog 2 zware en lange ritten eerst naar Perth en 
daarna via Pitlochry naar het eindpunt: kasteel Blair Castle in het dorp Blair Atholl.  
De meeste fietsers keerden de dagen daarna op eigen gelegenheid terug naar Nederland: de meesten 
per trein, maar er waren er ook een paar die nog een poosje in Schotland bleven voor nóg wat 
fietswerk, wat sight-seeing, of gewoon om verder uit te rusten. 
De organisatoren zien terug op een zeer geslaagde (eerste) sponsortocht, die voor herhaling vatbaar 
is.  

 
 De organisatoren: René Huigens, Hugo Waalewijn en Klaas Willems.  
 



 
Voor de redactie.  
In de bijlage vindt u foto’s van de tocht. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Klaas Willems. Telefoon: 

06-51207403 - Email: klaas@oban.nl 
 
 


