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Motor- en reisfanaat Sjaak Lucassen is tien jaar naar 
alle uithoeken van de wereld gereisd. Per sportmotor. 

Met zijn Honda Fireblade wil hij binnenkort zelfs naar 
de Noordpool rijden. Over Sjaaks reizen zijn het boek 
Leven op 2 wielen en de dvd Sjaak the World verschenen.

Mijn favoriete vervoersmiddel is uiteraard mijn motor (1). Daarmee onderweg te 
zijn geeft een enorm gevoel van vrij- en onafhankelijkheid. Met niemand iets te 
makken, al droomrijdend prachtige natuur doorkruisen, stoppen waar ik wil, 
kamperen in het wild (2) — het zijn maar een paar van de vele redenen dat 
niets boven een motorreis gaat. De godfather van motorreizigers is voor mij en 

vele anderen Ted Simon. Zijn boek Jupiters Reizen (3), waarin hij in de jaren zeventig vier 
jaar lang over de wereld reist met een Triumph, ligt nu totaal verweerd én gesigneerd in 
mijn boekenkast. Mijn favoriete werelddeel is Zuid-Amerika (4). Het laat zich niet moeilijk 
raden waarom: tijdens mijn reis door Bolivia ontmoette ik mijn grote liefde Sonia (5). 
Deze Venezolaanse schone had een betoverende uitwerking op mij, waardoor mijn verblijf in 
Zuid-Amerika langer werd dan gepland. Ze heeft zelfs een periode meegereisd. Ook in China, waar ze ruim 3500 kilometer boven op mijn 
topko� er heeft gezeten! Uiteindelijk bleek afstand geen vriend van de liefde te zijn — na ruim twee jaar hebben we een punt achter de relatie 
gezet. Ik heb tijdens mijn motorreizen veel machtige momenten beleefd. In de Sahara bijvoorbeeld en in de Democratische Republiek Congo. 
Maar niets kan op tegen de lancering van een Ariane 5-raket (6) in Frans-Guyana. Het gebulder. Het trillen van lucht en aarde. De wetenschap 
dat wat ik voor me zie de ruimte in gaat. Wat een geweldige ervaring! Wat het nog eens extra apart maakte, is dat er na drie minuten een tech-
nisch defect was. Zeshonderd miljoen kostte dat foutje en daarmee was het in één klap de duurste vuurpijl die ik ooit in mijn leven heb gezien. 
Mijn favoriete buitenlandse zin is insjallah (7), wat zoveel betekent als ‘bij Gods wil’, een 
term waar men in de Arabische wereld vaak een zin of gesprek mee beëindigt. Het is net alsof 
het gesprek zo altijd positief eindigt en dat is voor mij een plus. Mijn favoriete foto (8) heb ik 
geschoten in de Indiase stad Amritsar. Daar bevindt zich de Harmandir Sahib, beter bekend 

als de Gouden Tempel. Het belangrijkste heiligdom voor sikhs. Velen van 
hen kunnen maar één keer in hun leven een uitje daarnaartoe veroorloven 
en zijn daarom op hun best gekleed. In een paar uur tijd maak je meer 
goede foto’s dan in een half jaar reizen. Het land waar ik het liefst kom is 
Rusland (9). Dankzij de enorme gastvriendelijk- en hulpvaardigheid van de 
vele bevolkingsgroepen én de uitgestrektheid. Zelfs de gewone Rus heeft 
geen weet van wat er een paar honderd kilometer verderop ligt. Daarbij is 
het onmogelijke er mogelijk. In 1995 ben ik dwars door Rusland naar Japan 
gereden tijdens een wereldreis. 
De GAI, een soort van verkeers-
politie, had overal posten langs 
de weg waar ik als motorist elke 
keer moest stoppen. Ze waren 
in die tijd nog niet aan reizigers 
gewend en ik had altijd een leuk 
praatje. Een keertje liep dat uit 
op wodka drinken, waarna ik in 
de post heb overnacht. Bij een 
andere stop kreeg ik de diender 
zijn pet (10) en die heeft thuis 
de prominentste plek in de 
vitrinekast. 
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