
Persbericht 

 

THE RIDE ON EDUCATION 

 
2015: van Beilen naar Reims: sponsoropbrengst € 24.847. 
2016: van Beilen naar het Harz-gebergte in Duitsland. 
 

Na de succesvolle fietstochten naar Schotland in 2013, naar Jutland 
(Denemarken) in 2014 en dit jaar naar Reims (Frankrijk) heeft het bestuur 

van de stichting The Ride on Education, gevestigd in Beilen, besloten dat de 
tocht volgend jaar oostwaarts gaat.  
Ook in financieel opzicht waren de voorgaande tochten een succes: de teller 

staat nu op ruim € 60.000, in 3 jaar bij elkaar gefietst en in z'n geheel ten 
goede gekomen aan onderwijsprojecten in derdewereldlanden: in Zimbabwe, 

Nigeria, Haïti, Gambia en Bangladesh. 
 

Van de Drentse Hooglanden nu dus in 2016 naar het middelgebergte nabij de 
vroegere Oost-Duitse grens, centraal gelegen in Duitsland. Nabij het schitterende 
stadje Goslar met zijn vakwerk-huizen. 
In acht dagen ca. 550 km fietsen over een aantrekkelijke fietsroute van Beilen naar de 
Harz. 
Door een paar fietsers wordt de hele route tevoren voor-gefietst om te voorkomen dat 
de deelnemende fietsers worden getrakteerd op (te) veel hoge heuvels of op al te 
slechte of onbegaanbare stukken weg.  
Het bestuur van de stichting The Ride on Education zegt: “We roepen steeds dat de 
tocht het leukste fietsavontuur van het jaar is (en dat ís het ook), maar we willen de 
fietsers in hun prestatietocht niet opzadelen met ongemakken die de pret kunnen 
drukken. 
Inmiddels hebben we de nieuwe route naar de Harz aan onze oud-fietsers 
meegedeeld. Inmiddels hebben de eerste 10 fietsers zich al opgegeven en die gaven 
allemaal aan: 'Ik heb er alweer zin in, ik wou dat het al zover was'.  
Voor de route naar de Harz wordt grotendeels gebruik gemaakt van een bestaande 
fietsroute van Boulogne-sur-Mer (ten zuiden van Calais) via Berlijn, door Polen en de 
Baltische staten naar St. Petersburg. Vanaf Beilen maar liefst 3.200 km; inmiddels is 
bekend dat tenminste 2 fietsers van plan zijn na aankomst in de Harz en dus na 
afloop van de sponsortocht van The Ride on Education door te fietsen. Waar een 
sponsortocht al niet goed voor is!! 
Iedere fietser die de 550 km. tocht (naar de Harz) ziet zitten of nadere informatie wil, 
kan zich oriënteren via de website van de stichting: www.therideoneducation of een 
mailtje sturen naar info@therideoneducation.nl met al zijn of haar vragen. 
 
 

 
Redactie:  
voor nadere informatie: mail naar info@oban.nl of bel met de secretaris, Klaas 
Willems 0593-540508. 


