
Het kriebelde al even bij Ignace
om op wereldreis te gaan. “Ik
heb altijd het idee gehad om
eens een jaar te gaan reizen”,
vertelt hij. “En ik vond het een
heel toffe gedachte om gewoon
thuis m'n deur uit te stappen en
met de fiets te vertrekken, niet
het vliegtuig te hoeven nemen.”
Dat hij z'n job dan ook nog eens
beu was - de bio-ingenieur
werkte voor een groot Ameri-
kaans bouwbedrijf - was mooi
meegenomen. Hij gaf z'n ontslag
en begon z'n reis uit te stippe-
len. “Het plan is om de eerste
vier maanden door Europa te
fietsen. Eerst ga ik een stuk
door Duitsland, Zwitserland,
Oostenrijk - waar ik het WK
Wielrennen zal zien - dan door
de Alpen naar Italië, terug de Al-
pen in richting Duitsland en
Oostenrijk.”
In Oostenrijk gaat hij overwin-
teren in een hotel waar hij als
jonge knaap regelmatig heen-
ging met z'n familie en nu va-
kantiewerk mag doen. Daarna
vertrekt hij richting Azië, door
Oost-Europa, Turkije, Georgië,

Armenië, Iran, Pakistan, India
en Nepal. Uiteindelijk zal hij
eindigen in Tokio, Japan, om
dan het vliegtuig terug te ne-
men. Het verloop van de reis zal
iedereen kunnen volgen op z'n
blog, nacho-on-a-bike.com.

Gevaar

En of dat niet gevaarlijk wordt?
Ignace is er alleszins gerust in.
“Mijn familie en vrienden ook.
Alleen m'n grootvader niet. Hij
snapt niet goed waarom ik - in
zijn ogen - mijn leven riskeer. Je
in het verkeer begeven is inder-

daad altijd een risico, maar ik
houd wel in de gaten welke pas-
sages ik moet mijden.”
In totaal gaat Ignace 26.000 km
afleggen, ongeveer 70 km per
dag. “Dat is heel wat, maar we
gaan ervoor.” Voor de tocht
heeft hij speciaal een trekking-
fiets aangeschaft. “Die is een
stuk zwaarder dan m'n koers-
fiets, maar wel veel steviger en
ik kan er bagage aan hangen.”
Overnachten zal hij zoveel mo-
gelijk in z'n tent doen, en in Eu-
ropa heeft hij - via z'n vorige job
- best veel vrienden bij wie hij
terechtkan."Als het echt niet an-
ders kan - bijvoorbeeld als het
twee weken aan een stuk regent,
of ik verblijf in een stad - ga ik
waarschijnlijk een AirBnB of
hostel boeken.”

ALSliga

Zijn avontuur wijdt hij aan de
strijd tegen ALS omdat een van
z'n beste vrienden als ALS-on-
derzoeker werkt. “Als ik dan
toch iets geks doe, kan ik er be-
ter een goed doel aan koppelen.”

Onderweg is hij van plan om een
aantal ALS-centra te bezoeken
en hierover te berichten op z'n
blog. “Daarnaast ga ik proberen
via mijn tocht zoveel mogelijk
geld in te zamelen. Je kan mij
sponsoren door aan de ALS-liga
te storten, via Facebook of
rechtstreeks op hun rekening-
nummer.”

Ignace fietst 26.000 km naar Tokio
LEUVEN Ignace Van den Broeck (28) zegde een paar maanden geleden zijn job op om op
avontuur te trekken: in een tocht van in totaal 26.000 kilometer, ten voordele van de
ALSliga, zal de Leuvenaar helemaal naar Tokio fietsen. Julie Putseys

Met de fiets naar Tokio? Ignace ziet
het zitten Foto: jph
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