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Niet rneervliegen
Toen ,}OEP VAN OIJH t30l voor de zoveetste keer naar de

reld.'Vanaf Barbados zijn ze met

keuzes te maken. Een keer met

Verenigde Staten moest voor zijn werk, besloot hij uit te

zijn tweeën verder gezeild naar

de trein in plaats van de auto, een

zoeken hoe hij daar kon komen zónder vliegtuig, De reis per

de Bahama's.

keer op fietsvakantie, een keer

zeilboot, postboot en fiets, filmde hij, om mensen te inspireren

een stukje met een postboot mee

niet vliegen. We hebben echt een

duurzamerte reizen. Joep is deze maand Onze Kampioen.

naar het vaste [and. Het laatste

heel groot COr-probteem, en we

stuk, van New Orleans naar Co-

moeten dit niet laten escateren.
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En

vanaf daar nog

o
-t

ïijdens

promotieonderzoek

ook de optie meevaren met een

lorado, heeft Joep van Dijk in drie

Mensen met de grootste COr-af-

o

reisde Joep van Dijk veel, en zat

vrachtschip onderzocht.' Op het

weken fietsend afgetegd. 'Het was

druk, zijn eigentijk gewoon men-

hij vaak in het vliegtuig. Maar dat

laatste moment vond hij een

atles bij etkaar een gewe[dige reis,

sen zoats

maar ook zwaar. lk kwam precies

tot de rijkste paar procent van de
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jij en ik - wij behoren

tegenstaan. Toen hij werd uitge-

kapitein, een zeilboot en twee
'mee-zeilers. 'We gingen om te

op tijd aan,een dagvoordat ik

aarde. Wij kunnen keuzes maken,

nodigd om te solliciteren voor

oefenen eerst vanaf de kust van

moest beginnen.' De hete tocht

en daarom vind ik dat we een ver-

vliegtuig ging hem steeds meer

een baan als klimaat geotoog aan

Spanje naar de Canarische Ei-

heeft hij gefilmd en een docu-

antwoordelij kheid hebben.' Bijko-
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de universiteit van Cotorado, be-

landen. lk twijfelde we[, want ik

mentaire van de reis zal dit najaar

mend voordeet: ats je [angzamer
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sloot hij daarom om órnaartoe te

was die eerste week ergzeeziek.'

op filmfestivals worden vertoond.

reist maak je onderweg veet meer

z

reizen zonder vliegtu ig.

Toch besloot Van Dijk om door te

'lk vind helemaal niet dat ieder-

avontu ren mee.
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'lk had drie maanden de tijd voor

zetten. 'Voor ik het wist zaten we

een nu zeilend naar de VS moet
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ik zou beginnen. Het liefst

wilde

ik met een zeilboot, maar ik heb

drie lange weken op de oceaan,

gaan, rnaar ik hoop wel dat ik

zonder contact met de buitenwe-

mensen kan inspireren andere

