
fiets vakantie naar Rome

Op vrijdag 29 april stapte ik in Vleuten op mijn fiets naar Rome. Op zaterdag 21 mei kwam ik op het 
St. Pietersplein in Rome aan. Ongeloof, blijdschap en een gevoel van euforie ging door mij heen. Wat 
een tocht, wat een avontuur.

Het begin

Ik ben gek op Italië, een prachtig land, heerlijk eten en genieten van de natuur en de gastvrijheid van 
de mensen. Mijn vader komt uit Polistena, een klein dorpje in Calabrië. In 2019 sprak ik 2 mannen op 
het vliegveld van Rome. Ze pakten hun fietsen in voor de vlucht terug naar Nederland. Ze vertelden 
vol enthousiasme over hun fietstocht naar Rome. De Reitsma route. Precies daar begon mijn reis. 

Na het lezen van de vele mooie verhalen op de website van Reitsma en de prachtige foto’s van alle 
fietsers die me voor waren gegaan was ik overtuigd. 

Ik ben dol op fietsen, stapel op Italië en hou veel van de natuur en buiten leven. Alleen al bij de 
gedachte dat ik naar Rome zal fietsen maakt mij blij.

Het was fris, vrijdag de 29e april. Achteraf bleek het de een van de weinige frisse dagen te zijn van 
mijn 3 weken reizen door Europa. Ik had er enorm veel zin in, ik was goed getraind en goed 
voorbereid. Ernst-Jan had mij geholpen bij de aankoop van mijn Garmin Edge 1030 plus. Hij heeft alle 
etappes erop gezet en een duidelijke uitleg over het gebruik ervan. Zonder zijn hulp en tips was mijn 
reis niet zo makkelijk verlopen.

Het 1e deel van mijn reis fietste ik langs de oevers van de Roer, Rijn, Neckar en Kocher door 
Duitsland. Ik fietste over mooie fietspaden door hele leuke dorpjes. Ik had geen planning vooraf 
gemaakt en ook geen overnachtingen geboekt. Ik had ook geen idee hoever ik zou komen en wat ik 
allemaal tegen zou komen onderweg. Maar juist dat maakte mijn reis zo ontzettend leuk. Ik fietste 
dagelijks van 9 tot uurtje of 4. Onderweg dronk ik koffie op terras en af en toe een lunch. Ik fietste van 
terras naar terras, van dorpje naar dorpje en gek genoeg ook van supermarkt naar supermarkt. Ik kon 
de hele dag wel blijven eten en drinken. Dagelijks zocht ik eind van de middag een plekkie om te 
slapen, douchen, wassen en eten. Ik vond plek in B&B’s, pensions en hotels. 



        

    

Al vrij snel merkte ik dat ik me fitter voelde naarmate de reis vorderde. Alles zat ook mee, het was 
prachtig weer en mijn fiets hield zich staande alle dagen. Ik had voor deze fietsreis een Koga F3, type 
5.0 gekocht. Topfiets waar ik heel blij mee ben.

Om mijn familie, vrienden en collega’s op de hoogte te houden maakte ik gebruik van Polarsteps. Ik 
plaatste hier foto’s en berichtjes op. Alle leuke reacties van iedereen maakte mijn reis makkelijker en 
ik zat dagelijks dolblij op de fiets. Ik zeg tegen iedereen: doe waar je blij van wordt !

Wat mij is bij gebleven van dit 1e deel van mijn reis is de gastvrijheid en vriendelijkheid van alle 
mensen, zowel onderweg als op de terrassen en de hotels. In Duitsland heb ik heerlijk gegeten. De 
enorme ruimte en natuur onderweg vond ik prachtig. In het voorjaar is alles ook aan het groeien.

Het 2e deel van mijn reis fietste ik van Garmisch Partenkirchen naar Ferrara. Hierbij fietste ik over 2 
Alpenpassen (De Buchener Hohe en de Reschenpas). Ik vond het heerlijk om tussen al die hoge 
bergen door te fietsen. Ik reed door Oostenrijk en zag plots een bord van Italië. Beetje gek maar zo 
leuk om te bedenken dat ik naar Italië was gefietst. 

    

Italië is werkelijk prachtig om doorheen te fietsen. Ik vond Duitsland al heel mooi, Oostenrijk imposant 
met al die hoge bergen om me heen maar Italië vond ik het allerleukst en mooist. Na een dagje 
Bardolino aan het Gardameer fietste ik door via Verona naar Ferrara. 



Het 3e deel van mijn reis fietste ik van Ferrara naar Rome. Reitsma heeft 3 opties voor dit laatste deel.
Ik koos de Toscane-route. Dit is het zwaarste deel waarbij veel geklommen moest worden. Het is ook 
het allermooiste deel van mijn fietsreis geworden. Wat een tocht. Bologna, Florence, Siena zijn de 
bekende plaatsen in Toscane. Maar al die kleine dorpjes, de enorme velden vol met olijfbomen, 
druiven en cipressen. Het heuvellandschap is werkelijk schitterend. Het was een paar dagen op en af 
en heel veel klimmen maar ook dalen. De afdaling Via del Chianti Classico zal ik nooit vergeten. Ik 
reed hier kilometers lang tussen de motoren al slingerend naar beneden. 

  

   

Zaterdag 21 mei fietste ik vroeg in de middag Rome binnen. De Reitsma Route eindigt op het St. 
Pietersplein. Het gevoel is moeilijk te omschrijven. Ik besefte toen pas echt dat ik in mijn uppie naar 
Rome was gefietst. Ik heb meteen mijn kinderen gebeld en de enorme blijdschap en vreugde gedeeld.

Na alle hele mooie en lieve reacties van iedereen besefte ik dat het een bijzondere fietsreis was 
geweest. De hele vakantie door leefde ik van dag tot dag en fietste ik circa 100-110 km per dag. Ik 
keek niet vooruit of achterom maar genoot van al die momenten die je tegenkomt op een dag. 

    

Na een paar daagjes Rome reisde ik met de trein terug naar Vleuten. Mijn fiets kon gelukkig mee. 
Eenmaal thuis werd ik verrast door Wes, Geer, Fred en Renee. De slingers, hapjes, drankjes, 
kaartjes, chocolade, berichtjes, appjes van iedereen vond ik ontzettend leuk.

Ik geniet nog een tijdje na van al die mooie momenten tijdens mijn fietsreis naar Rome.

Theo 


