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Even 7000 kilometer fietsen

INTERVIEW Ineke Overbeek uit Broekhuizenvorst fietst monstertocht voor de lol en goed doel

door Eric Seuren

Z

Ze doet het voor het goede
doel, maar toch vooral voor
haar eigen lol. Ineke Over-
beek (54) uit Broekhuizen-
vorst gaat een fietstocht van
dik 7000 kilometer maken.

Z e heeft er nog helemaal
niet voor getraind. Ze
ziet wel waar het schip
strandt. „Mijn conditie is

niet meer wat hij geweest is, maar
als ik eenmaal onderweg ben,
bouw ik wel weer conditie op.”
Ineke Overbeek is er broodnuchter
over. De 54-jarige Broekhuizen-
vorstse kijkt uit naar het avontuur,

dat ze op 1 april tegemoet fietst. Ze
wil in drie maanden tijd een fiets-
tocht van maar liefst zevenduizend
kilometer gaan maken. Ze droomt
al jaren van zo’n monstertocht. „Ik
ben jaren terug vanuit Twente naar
Oostenrijk gefietst. Dat was een op-
maat naar een megatocht die ik wil-
de fietsen. Door omstandigheden
is het er toen niet van gekomen.”
Afgelopen jaar besloot ze alsnog de
stoute schoenen aan te trekken. Ze
meldde zich aan voor een monster-
tocht in groepsverband dwars door
Afrika. Toen deze te gevaarlijk
werd geacht en niet doorging, be-
sloot Overbeek een eigen solotocht
door Europa uit te stippelen. Van-
uit startpunt Broekhuizenvorst ver-
trekt ze op 1 april richting de oor-
sprong van de Maas in Frankrijk,
om vervolgens via Zuid-Frankrijk
de Pyreneeën, de Spaanse costa’s

en de Portugese slingerwegen te be-
dwingen. Vandaaruit gaat de route
weer terug naar het noorden. „De
globale route staat op papier, maar
ik zie wel hoe ik van a naar b kom.
Ik ben niet iemand die de geijkte
wegen kiest. Ik probeer ook graag
dat zijweggetje op zoek naar bijzon-
dere plekken of mensen. Dat
maakt fietsen voor mij zo heerlijk.
Het geeft me elke keer een overwel-
digend gevoel van vrijheid.”
Hoewel Overbeek de tocht voor
haar eigen plezier maakt, heeft ze
ook een andere missie met haar
fietstocht. Ze hoopt daarmee aan-
dacht te vragen en geld in te kun-
nen zamelen voor de oprichting
van jeugdcultuurfondsen in de ge-
meenten Venray, Horst aan de
Maas, Bergen, Gennep en Mook en
Middelaar. „Als medewerker van
de Jeugdzorg ben ik wel eens situa-

ties tegengekomen waarbij kinde-
ren hun muzikale of culturele hob-
by of passie moeten opgeven of
überhaupt niet kunnen beginnen,
omdat pap en mam het geld er niet
voor hebben. Als het om sport
gaat, hebben de gemeenten dan
een geldpotje om ouders te onder-
steunen, zodat jongeren toch kun-
nen sporten. Als het gaat om cul-
tuur, is er alleen in Venlo zo’n
fonds dat gezinnen financieel on-
dersteunt.” Met haar fietstocht
hoopt ze gemeenten, bedrijven en
particulieren zover te krijgen dat er
ook in de andere Noord-Limburgse
gemeenten zo’n fonds komt. Over-
beek: „Muziek maken of dans biedt
jongeren de kans om zich beter te
ontwikkelen. Het is bovendien een
mooie uitlaatklep voor de jeugd. Ik
hoop dat ik de gemeenten er warm
voor krijg.”

In het eerste deel van haar monstertocht gaat Ineke Overbeek op zoek naar de bron van de Maas.
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