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‘De fietstocht in mijn 
eentje heeft me weer 
moed gegeven’

De fiets van
Verknocht 

is hij. Aan 

zijn Hannie. 

Dat staat als 

een paal boven 

water. Maar Ton 

Franssen werd 

geconfronteerd 

met de harde 

werkelijkheid.  

In maart 2020 

overleed zijn 

grote liefde. Nu 

krabbelt hij weer 

op met een 

groots plan.

Onafscheidelijk waren 
Ton en Hannie, 
meer dan vijftig 

jaar. Samen een zaak runnen, 
samen een huis verbouwen, een 
B&B starten. En samen op fietsva-
kantie, al zo’n 15, 16 jaar. “Twee 
of drie weken, soms langer, zoals 
het uitkwam”, zegt Ton Franssen. 
“En overal geweest, Rome, San-
tiago, Cuba, Sicilië.” Het is voor 
hem nog altijd moeilijk te bevat-
ten dat daar een einde aan is 
gekomen. Toch wil hij niet bij de 
pakken neerzitten.  
In zijn stijlvol verbouwde huis, 
de voormalige pastorie van 
Kessel, vertelt hij in de zomer 

van 2021 hoe een melanoom in anderhalf jaar tijd 
het leven verwoestte van zijn vrouw Hannie. Leek 
het aanvankelijk nog een behandelbare tumor, al 
snel bleken er uitzaaiingen en verslechterde de 
gezondheid van Hannie in rap tempo. Tijdens het 
begin van de coronacrisis, in de paniekdagen van 
maart, belandde ze in het ziekenhuis op de corona-
afdeling. Alleen Ton mocht nog bij haar blijven. Ze 
overleed op 28 maart 2020. 

Doel bereikt. De Noordkaap!
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Verknocht
Fietsers vertellen tijdens 
een interview over een 
plek/voorwerp/persoon 
of iets anders waar ze dol 
op zijn. Wil jij hierover 
geïnterviewd worden? 
Mail naar redactie@
europafietsers.nl.

De metaalgrijze Santos damesfiets 
staat te glimmen onder het afdak. 
Geen oneffenheid aan te zien. Die fiets 
is de aanleiding voor ons gesprek. “We 
zijn ermee naar de Noordkaap gegaan. 
Eigenlijk wilden we vanuit Bergen in 
Noorwegen starten, maar uiteindelijk 
zijn we toch vanuit Kessel vertrokken. 
Drie maanden hadden we ervoor uit-
getrokken.” 
Het boek komt op tafel, met adem-
benemende foto’s en spitsvondige 
verhalen, over de reis die ze in 2019 
maakten. Veel regen, veel tegenwind 
en heel veel klimmen. Ze maakten 
oversteken met wel dertig veerponten 
en genoten van magnifieke uitzichten, 
geweldige campings en talrijke ont-
moetingen, langs de Noorse kust en 
op de Lofoten. Ze spraken met Sami, 
aten veel vis, rendier en walvis, en 
maakten eindeloos veel hoogtemeters 
om ten slotte onder het monument op 
de Noordkaap trots de Kesselse vlag te 
laten wapperen.

Hannie

Koop de fiets en steun KWF
Hannies fiets is een Santos Travel 
Light, 49 cm met Rohloff Speedhub 
en Gates riem, uit 2018 en met 7500 
km op de teller. Kijk op acties.kwf.nl/
fundraisers/defietsvanhannie. 
Via deze site kun je de actie ook 
steunen met een kleine(re) donatie. 
De opbrengst gaat naar KWF voor 
onderzoek naar melanomen. Ride 
Bike uit Meijel, waar Hannie de fiets 
kocht, heeft beloofd gratis fietstassen 
te leveren als het streefbedrag (4500 
euro) wordt gehaald.

Moed vatten
Het nieuwe plan, om de Olavsroute te 
rijden van Trondheim naar Oslo, kwam 
er niet meer van. Wel had Ton beloofd 
om nog een keer naar Gibraltar te 
fietsen. In de zomer van 2020 vatte hij 
moed en trok van Haarlem naar Tours, 
om alvast een begin te maken. Het 
fietsen in zijn eentje viel hem zwaar 
en onderweg stak hij menig kaarsje 
op. Vanwege corona waren er weinig 
Santiagogangers, mooie ontmoetingen 
waren er evengoed, die boden hem 
troost. “Ik mocht een keer mijn tentje 
opzetten bij iemand in de tuin, toen ik 
geen ander onderdak vond. En later 
bracht iemand me zelfs helemaal met 
fiets en al thuis.”  
Thuis, waar de fiets van Hannie was, 
die daar als een stille herinnering 
stond. “De fietstocht in mijn eentje 
was confronterend, maar wel nodig 
om te doen. Het heeft me de moed 
gegeven om de draad op te pakken. En 
om te gaan nadenken over wat ik met 

de fiets van Hannie aan moet. Ze heeft 
er zowat 7000 kilometer mee gefietst. 
Eerst wilde ik ’m helemaal niet wegdoen, 
ook niet verkopen. Op Marktplaats, met 
handjeklap, dat voelde niet goed.” 

Een goed doel
Ondernemen, niet stil zitten, een posi-
tieve draai aan zaken geven, dat past 
hem. En hij is eruit over wat er met de 
fiets moet gebeuren. “Ik wil hem ver-
kopen, liefst bij opbod, voor een goed 
doel. De opbrengst gaat naar het KWF.”
Zelf blijft hij fietsen. “Dit jaar ben ik van 
plan om vanuit Tours naar de Spaanse 
grens te fietsen”, zegt Ton. “En daarna 
toch naar Gibraltar. Die doelstelling, dat 
is nu mijn drive. Ik reserveer niks. Deden 
we nooit.” En alsof de tijd even is terug-
gedraaid: “We gaan gewoon. Op een 
fietsreis doe je misschien onbewust alles 
hetzelfde als thuis. Je vertrouwt elkaar 
en kent elkaar.” 
Als ik later per e-mail contact zoek, over 
de actie, krijg ik al snel antwoord. Dat hij 
over een dag aan zal komen in Lourdes. 
Op de fiets. Weer iets dichter bij Gibral-
tar.

BARBARA SCHMEITS

Hannies bedankkaart met Caminostempels
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