TOERISME

Gent – Istanbul – Gent op een Zero DS ZF12.5

STOPCONTACT
ALS
STARTPUNT
ELEKTRISCH RIJDEN: VOER
VOOR SLECHTE GRAPPEN
OVER DUIZEND KILOMETER
VERLENGSNOER AAN
BOORD. OF DAT ALMERE –
AMERSFOORT EEN PENIBELE
EXPEDITIE ZOU ZIJN. NOU,
MOTORAVONTURIER TRUI
HANOULLE WILDE HET
CYNISME EENS SERIEUS
ONTKRACHTEN EN TOOG
OP EEN ZERO DS VAN GENT
NAAR ISTANBUL. EN TERUG.
NA AFLOOP: ‘IK KAN ME
GEEN BETERE REISMOTOR
VOORSTELLEN.’
Tekst JOOST OVERZEE Fotografie TRUI HANOULLE,
HUSEYIN ALDEMIR, YASEMIN BUDAK, BOB VAN MOL
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Monsteretappe van 350 kilometer in Macedonië
omdat Thessaloniki lonkt. Een tussenstop van
vijf uur opladen (per uur pak je tien procent
oftewel twintig kilometer) is ingecalculeerd
bij Popova Kula Winery and Resort. Even een
verwenmoment. Maar tijdens de lunch en een
fijn glas wijn betrekt de lucht met zwaar onen noodweer op de geplande route. Mocht
er nog twijfel bestaan over het vertrek, dan
wordt die snel afgesneden: door blikseminslag
valt de stroom van het resort uit! Des te meer
noodzakelijke stroom zit er in de lucht.

DE MACHINE
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V

ermoed geen naïviteit of dagelijkse
reisetappes van een kwartier bij
de grafisch ontwerpster, schrijfster
en fotografe uit Gent. Ze heeft
zo’n kleine vierhonderdduizend
avontuurlijke motorkilometers achter de
kiezen, vooral op haar Suzuki DR650SE, nog
altijd in haar bezit, naast een BMW R80G/S.
De wereld rond hoeft ze niet zo nodig, het
opzoeken van gevaarlijk grondgebied evenmin.
‘Afghanistan is nu ronduit te gevaarlijk voor
vrouwen, Pakistan helaas dubieus. Jemen
natuurlijk helemaal uitgesloten.’
Vooral Eurazië en het verdere oosten trekt
haar aan door de ongelooflijke gastvrijheid
en gulheid, met Tadzjikistan als één van de
favorieten. ‘Was het energienet daar beter op
orde geweest, dan was ik daarheen gereden.
Bovendien zorgt steeds weer terugkeren
naar dezelfde – immense – regio ervoor dat je
jezelf dieper in dergelijke landen ingraaft en
veranderingen ziet.’
Iran heeft ze al zesmaal met de motor gedaan.
In Pakistan heeft ze eenmaal ongewild lang
vertoefd door een aanrijding; een driedubbele
beenbreuk leidde tot drie maanden ziekenhuis

Motor
Rijmodi
Hoe ver totaal
Tijdsbestek
Langste dag
Actieradius
Top

Zero DS ZF12.5 met Power Pack
Sport, Eco, Custom
7.719 km
twee maanden
323 km (inclusief vier uur bijladen)
150 km (vlot), 250 km (40-60 km/u)
115 km/u inclusief bagage,
130-140 km/u zonder bagage
Laden
12-13 uur, afhankelijk van de sterkte
van het elektriciteitsnet
Bijladen
10 procent per uur = 20 kilometer
Volle tank
circa € 3,20 in het westen,
€ 0,50 in bijvoorbeeld Belgrado
Betaald aan stroom
€ 23,- (vooral campings, maar
verder geeft iedereen het weg)
Panne
defecte lader; bug in tweede lader
Levensduur accu (stad) 615.000 km

DE TRIP MET DE ZERO
WAS VOOR TRUI
‘A WALK IN THE PARK’
ter plekke. ‘Dus deze trip naar Istanbul op
en neer, ik zou bijna zeggen dat het voor mij
“a walk in the park” is, hahaha.’

WAAROM ELEKTRISCH?
Ondanks een voorliefde voor ambachtelijke
voorwerpen en benzinemotoren raakt Trui
direct verslingerd aan ‘elektrisch’ bij een
eerste proefrit op een Zero DS, zes maanden
voor deze expeditie. Omdat Zero Europa
geen muziek ziet in medewerking aan een
marathonrit (niet het doelgebruik van een
Zero, buiten het dealernetwerk), helpt veelzijdig elektrisch expert annex zonnepaneelleverancier nLab uit Brugge haar uit de brand.
Eigenaar Patrick Naeyaert levert een DS in
bruikleen, opgebouwd met ‘Power Tank’.
Het hele pakket is goed – zoals Trui zelf zou
uitvinden – voor een actieradius van 150 kilometer bij vlot, 250 kilometer bij zeer gematigd
tempo van 40 à 60 km/u, dus vooral ‘thuiskomertempo’. Wordt het echt precair, dan
gaat de Zero over op halve kracht. ‘Maar die
onzekerheid van hoever je nog kunt, duurt
een week. Je moet gewoon anders denken;
zat ik krap, dan berekende ik een route met

in elk geval huizen in de buurt. Iedereen heeft
stroom.’
Slechts eenmaal zal ze de accu’s leegrijden,
tussen Grušova in Slovenië en Eben im Pongau
in Oostenrijk in een poging haar record tot dan
toe van 275 kilometer te verbreken. Ergens op
een koude bergpas stokt de elektriek bij nog
drie procent op het dashboard. Afdalen in de
duisternis is het enige devies tot een pension
haar ontvangt met schnapps. En elektriciteit.
De tien meter verlengsnoer is dan ook het
belangrijkste en enige item in de koffer, naast
een reserveriem en bandenplak. ‘Terwijl ik
voorheen altijd een halve koffer vol onderdelen
en vloeistoffen had. Al met al kan ik me dus
echt geen betere reismotor voorstellen.’

Uitgestorven tankstation in Italië; een
symbolische toekomstvisie op benzinemotoren? Tweemaal tijdens de expeditie
zou ‘Elektrogirl’ enige heimwee richting
verbrandingsklappen hebben. Al op de
tweede dag, op een camping ter hoogte
van Nancy, vertikt de Zero het om op
te laden. Verlengsnoer misschien kapot,
het bewuste stopcontact wellicht? Nee,
de lader van de Zero. Die wordt door
eigenaar Naeyaert bij nacht en ontij
naar Frankrijk gereden en ter plekke
vervangen. Gedurende de reis zal deze
(en de rijder) worden gekweld door een
bug tijdens het laden, wat vooral het
zetten van wekkers en onrustige nachten
veroorzaakt. In- en uitpluggen, contact
aan en uitzetten… Via de smartphoneapp van de Zero verzendt Trui de dataloggegevens naar de experts, maar die
kunnen er geen soep van maken.
Verlaten moslimfabrieken bij de beruchte enclave Srebrenica, in de vuurlinie van de Bosnisch-Servische strijd. In juli 1995 leidde de Servische
inval tot deportatie van en moord op achtduizend moslimmannen. Enfin,
wij Nederlanders weten ervan… ‘Zo bruisend, cultureel en gezond als
Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië en Herzegovina is, zo arm, desolaat en
pijnlijk triest is de noordoosthoek bij Srebrenica’, aldus Trui. ‘Iedereen
hier is nog met de verwerking van 1995 bezig, ook jongeren die er niet
eens getuige van waren. Hier kan de lokale kapper of je buurman een
oorlogsmisdadiger van het andere kamp zijn of de verkrachter van je
dochter. Het trauma waart hier nog altijd rond.’

Vertrek vanuit de Centrale in Gent,
de verbouwde elektriciteitscentrale,
tevens muziekcentrum. Naar goed
gebruik in Iran en andere landen,
zoals Griekenland, wordt een veilige
reis en terugkomst toegewenst door
de hielen van de reiziger te deppen in
water met rozenblaadjes. Om de Zero
treffend in te wijden, ontaardde het
gewijde gebruik in een halve emmer
modderwater met rozenbladen voor
machine en rijder…

Corpulent bezoek op een Airbnb-farm in Slovenië. ‘Goede overnachtingen zijn een kwestie
van vooraf goed zoeken en geluk hebben. Bewust koos ik voor het platteland om de motor
niet in de stad te hoeven laten overnachten. Bovendien heeft iedereen stroom, waar dan ook,
want iedereen heeft toch een mobiel? Dit waren ook al geweldige mensen, met wie het direct
klikte. Ze kookten bovendien uit eigen tuin, want breed hebben airbnb’ers het dáár zeker
niet. Dus toen ik na een paar dagen de rekening vroeg, moesten ze me iets vertellen; dat
ik niet hoefde te betalen, omdat we inmiddels vrienden waren geworden en ze mijn project
geweldig vonden. De behulpzaamheid en gastvrijheid blijft altijd verbazen, is zelfs soms
beschamend.’
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En ineens, in
donker Bulgarije,
komt er een man
aanlopen. Zomaar,
onderweg ergens
naar toe. Een man,
die denkt dat Trui
pech heeft omdat
ze de Zero tot
stilstand stilletjes
liet uitrollen. De
eenzame man zal
niet de enige zijn
die behulpzaam
wil zijn door de
machine aan te
duwen…

Het meest prestigieuze Bulgaarse
monument, de Buzludzha, werd in
1981 door het communistisch regime
geopend als eerbetoon aan de oorsprong
van de socialistische partij in 1891.
Oorspronkelijk huisde er een extreem
weelderige uitdossing van mozaïeken
en overige kunstvormen, maar feitelijk
is de Val van de Muur en die van de
communistische partij verantwoordelijk
voor het schrijnende verval van het
geheel. Het is en wordt nog altijd
leeggeroofd en gemolesteerd en de
constructie en fundamenten zijn nu al
gevaarlijk bouwvallig vanwege tomeloze
corruptie bij de bouw. Tragisch verval.

Overnachten in
Servië. Of het
nu campings,
airbnb’s, hotels
of kolenhokken
betreft, als er
maar stroom
is, de absolute
vereiste voor
‘La Zera’, de
Zero op zijn
vrouwelijkst.

Overnachten met een solide dak boven het hoofd. Binnen stallen
kan dus bij gebrek aan (brandbare en/of stinkende) vloeistoffen aan
boord. ‘Eén nacht heb ik Xena (de koosnaam die Trui aan de Zero gaf,
red.) laten omvallen voor de deur van een pension. Met alle bagage is
de Zero zoveel zwaarder dan mijn DR650, dat ik hem gewoon voor
de deur heb laten liggen; er lekt toch niks uit.’
Het enige wat Trui betreurt aan haar elektrische machine is juist de
onderhoudsvrije efficiency. ‘Ik bewaar heel goede herinneringen
aan sleutelaars in India, oliewisselaars en metaalgieters in Iran en
kleppenstellers in Jemen.’

Albanië is zo’n land waar je nogal eens
plezier kunt hebben van een allroad met
bijpassende banden. Maar een haastklus
of recordpoging in tijd was het retourtje
Istanbul allerminst: ‘Reizen is voor mij
de tijd nemen. Rondkijken, mensen
ontmoeten, omwegen pakken, onthaasten,
me vrij voelen, het toeval de regie in
handen laten nemen. Ik zette dan ook
altijd de TomTom op “kortste route,
inclusief onverharde wegen”.’
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De beste stuurlui staan aan
wal? Wachten
op inscheping
over het
Komanmeer
in Albanië.
Aan belangstelling nooit
gebrek als je
elektrisch op
avontuur gaat.
‘Iedereen
vraagt je het
hemd van het
lijf; douaniers,
vracht wagenchauffeurs,
fietsers, imams,
iedereen vindt
het sympathiek.
Er is maar één
enkele groep
die me totaal
links liet liggen.
En dat zijn
motorrijders, ja
echt. Maar drie
jonge rijders
hebben me
aangesproken
en dan gaat het
direct over een
kleine actieradius, lange
laadtijd, geen
versnellingen
en geen geluid.
Dat is toch
onbegrijpelijk?’

Stilletjes suizend
van de veerboot
af van het Komanmeer in Albanië.
Vertel Trui niet
dat geluidgebrek
bij elektrische
motoren gevaarlijk
is, zoals zovele
betweters willen
doen geloven.
‘Automobilisten
zitten toch ook
in een kooi met
een telefoon en
de radio aan? En
fietsers of voetgangers maken
toch ook geen
geluid? Dus wen
er maar aan, de
toekomst wordt
alleen nog maar
stiller. Bovendien
krijg je er met
elektrisch rijden
een zintuig bíj; je
hoort nu pas wat
er om je heen
gebeurt in de
natuur en in
het verkeer.’
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Druivenstalletje aan de Turkse kust
met fier wapperende vlag van Mustafa
Kemal Atatürk, de eerste president,
eerste premier en grondlegger van de
republiek Turkije. Nog altijd wordt de
man verafgood door zijn toenmalige
strijdlust, hang naar het Westen,
gelijke behandeling van man en vrouw,
moderne sociale hervormingen en de
bouw van duizenden scholen. Hoewel
ook hij als strateeg en conser vatief
nationalist bepaald niet mals omging
met Koerden en andere niet-Turkse
bevolkingsgroepen, heeft Atatürk
nog altijd een statuur van mythische
proporties. ‘En de eigenaar van het
druivenstalletje, hij had geen wisselgeld.
Dus kreeg ik de bestelde twee kilo
druiven cadeau; beschamend bijna,
zo gul als Turken zijn.’

Turkije aan de kust. ‘Net als in Iran, Pakistan en dergelijke landen
word je geheel kosteloos en belangeloos overladen met eten en
giften, wer-ke-lijk ongelooflijk. De gastvrijheid en gulheid zijn
tegelijkertijd zo enorm pijnlijk als je de vluchtelingenstromen ziet.
Mijn route liep zo ongeveer parallel daaraan. Ik had het er soms
erg moeilijk mee dat ik al die lieve mensen op de vlucht zag onder
erbarmelijke omstandigheden en ze te zien vastlopen voor een
grens. Terwijl ik maar met mijn paspoort hoef te zwaaien om op
mijn motorfiets binnen twee minuten dezelfde grens over te steken.
Het bleef maar in mijn achterhoofd spoken; “Waar heb ik het aan
verdiend dat ik het geluk heb gewoon in België te wonen en grenzen
kan oversteken?” Het staat ook in zo’n schril contrast met het
idee van reizen. Dat hoort namelijk onafhankelijk van geslacht,
ras, huidskleur, afkomst of wat dan ook te geschieden. Maar zo
vanzelfsprekend is het allesbehalve.’

Eindpunt Istanbul. Eh, omkeerpunt
Istanbul, in werkelijkheid, dus nu nog
terug naar de Centrale in Gent. Via
minder kronkelwerk, maar rechtere,
snellere lijnen.
Locatie van het ‘turning point’ is Santral
in Istanbul, nu een cultureel centrum,
vroeger een elektriciteitscentrale.
Subtiele voorbereiding.

De langste etappe zou Trui op de terugweg afleggen: 323 kilometer van
Kirklareli, West-Turkije, naar Bozhentsi, diep in Bulgarije, inclusief vier
uur bijladen in een pizzeria. Het zou diep in de nacht worden voordat het
bevriende adres zou worden bereikt. Maar dat had deels te maken met
wachten op goed maanlicht voor deze foto bij een verlaten benzinestation
op de Shipka-pas, één van de belangrijkste verbindingen van Noord- met
Zuid-Bulgarije.
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