
24 GENT@GENTENAAR.BE DINSDAG 6 OKTOBER 2015 DE GENTENAAR

GE

GENT  7.700 kilometer. Die 
afstand heeft Trui Hanoulle 
overbrugd. Een dikke twee 
maanden was ze onderweg. Op 
’t gemak. Omdat ze dat wel eens 
zo wilde. Maar ook noodge
dwongen. Tweehonderd tot 
tweehonderdvijftig kilometer 
per dag. Zoveel haalt de Zero 
DS met een volle batterij. Die 
batterij opladen duurt twaalf 
uur. De motor legt dus het reis
ritme op. 

Het idee kreeg Trui – een er
varen reizigster, in 2007  reed 
ze met een vriendin naar Iran, 
CentraalAzië en Jemen – toen 
ze een elektrische motor kon 
testen. ‘Ik was er meteen wild 
van,’ vertelt ze, ‘en in zo’n situ
atie komen bij mij snel de idee
en om er iets extreems mee te 
doen.’  

Te extreem, vond fabrikant 
Zero. ‘De motor is ontworpen 
voor woonwerkverkeer’, ver
telt Hanoulle. ‘Niet om ver te 
reizen. Ze waren bang voor ne
gatieve reacties als er iets fout 
zou lopen.’ 

Trui Hanoulle kon gelukkig de

Brugse Zerodealer Patrick 
Naeyaert overtuigen. Hij ge
loofde wel in het project en 
stelde een motor ter beschik
king. 

Hoe traag is traag?

Hanoulle besefte dat de reis 
een uitdaging zou worden. ‘Ik 
wist dat ik tot 250 kilometer 
per dag kon halen. Als ik traag 
reed. Maar hoe traag is traag? 
Ik heb een week nodig gehad 
om dat te ondervinden. Zodra 
ik het wist, hield ik onvermijde
lijk wedstrijdjes met mij
zelf. Hoe ver kan ik gaan? In ne
gen weken is het toch twee keer 
kantje boord geweest. Drie kilo
meter over. Dan zei ik: Trui, dit 
gaan we niet meer doen.’

Ze nam nooit snelwegen. 
‘Snelwegen zijn sowieso nooit 
een pretje op een motor. En het 
verbruik ligt hoger.’

Om frustraties te vermijden, 
gunde ze zichzelf af en toe een 
snelle dag. ‘Dan nam ik genoe
gen met een afstand van 150 ki
lometer.’

Opladen deed ze vooral 
’s nachts. Opmerkelijk: de mo
tor laden kan in een gewoon 
stopcontact. Het verbruik kun 
je vergelijken met één keer kof
fie zetten. ‘De hele reis heeft 
me 23 euro gekost’, vertelt Trui 
Hanoulle. ‘Ik heb alleen op 
campings moeten betalen. 
Maar als ik bij elke laadbeurt 
had betaald, was ik op 77 euro 
uitgekomen. Peanuts in verge
lijking met de acht tot negen
honderd euro die ik met een 

benzinemotor had betaald.’
De prijs is maar één van de 

voordelen van de motor, vindt 
Hanoulle. ‘De motor is ook on
derhoudsvrij – geen olie, geen 
kleppen, geen bougies – en ui
teraard muisstil. Daar kreeg ik 
de meeste reacties op. Mensen 
die het beeld niet konden rij
men met de stilte. Ze reageer
den vaak verrast. Meestal posi
tief, ook al vond men het soms 
gevaarlijk. Alleen motards von
den de motor doorgaans maar 

niets.’ 
Hanoulle heeft in Europa de 

langste reis op een elektrische 
motor op haar naam. ‘Bijna kon 
ik zeggen: in de wereld. Maar 
intussen is een man  begonnen 
aan een trip van Philadelphia in 
de VS naar Ushuaia in Argenti
nië, goed voor twaalfduizend 
mijl.’

 Trui Hanoulle heeft bewezen 
dat het kan. En dat beseft mo
torfabrikant Zero intussen ook. 
‘Hoe sceptisch ze eerst waren, 
zo enthousiast zijn ze nu’, ver
telt Hanoulle. ‘Ze pakken uit 
met mijn verhaal en vragen me 
om te komen spreken op hun 
evenementen. Ik doe dat. Maar 
stiekem lachen wij, de Brugse 
dealer en ik, in ons vuistje.’

Twaalf uur opladen om maximaal 250 kilometer te 
kunnen rijden. Trui Hanoulle reed 7.700 kilometer 
van Gent naar Istanbul en terug met een elektri
sche motor. In Europa deed niemand ooit beter. 
‘Zelfs de fabrikant geloofde er niet in.’

Trui Hanoulle 
van Gent naar 
Istanbul en terug
op elektrische motor 

‘Ik wilde iets extreems doen’

ANNELIES RUTTEN

Trui Hanoulle reed met haar motor naar Istanbul en terug. Als 
het water te diep was, moest ze zich laten overzetten. Foto's: if, dvh,,TRUI HANOULLE

Vrouw op een elektrische motor
 

Alleen motards vinden
zo’n machine maar niets

Filmpjes die stof liggen te ver
garen in kasten en op zol
ders. Het is de zorg van VIAA, 
dat gevestigd is in de Zuider
poort in Gent. ‘Omdat veel film
pjes op oude dragers staan, zoals 
videocassettes, dreigt een schat 
aan waardevol materiaal verlo
ren te gaan’, zegt Nico Verplanc
ke. De filmpjes van privéperso
nen zijn zo waardevol omdat ze 
verder gaan dan de grote nieuws
feiten uit een bepaalde tijd, zoals 

de aanval op de Twin Towers of 
de ramp met de Herald of Free 
Enterprise. ‘Beelden daarvan 
kent iedereen’, zegt Verplancke. 
‘Maar het zijn de scènes uit het 
dagelijkse leven, de buurtfeesten 
en familiebijeenkomsten, die het 
tijdsbeeld schetsen. Authentieke 
beelden van het leven in Vlaan
deren van de afgelopen eeuw.’ 

 Met de campagne De Beeldcap
sule wil het VIAA de noodzaak 
aankaarten om dat erfgoed te di

gitaliseren. Er is een website ge
lanceerd, waarop leuke oude 
filmpjes zijn opgeladen. Veel 
filmpjes komen uit Gentse ar
chieven. Je ziet bijvoorbeeld we
genwerken in de Veldstraat in de 
jaren tachtig, beelden van wijk
kermissen of een melkboer met 
zijn wagentje. 

 Het publiek wordt uitgenodigd
om de filmpjes te bekijken en er 
via een stemsysteem zijn favo
rieten uit te selecteren. Het VI
AA hoopt dat de campagne men
sen wakker schudt, zodat ook zij 
waardevolle filmpjes gaan digita
liseren. (arg)

INFO 
www.debeeldcapsule.be

‘Draag zorg voor je familiefilmpjes’

Bij veel mensen thuis liggen duizenden waardevolle filmpjes die 
een beeld schetsen van het dagelijkse leven in Gent. Foto's: VIAA

GENT Achttienjarigen die de honderd dagen vieren aan de 
Zuid, majorettes in hun gloriedagen, de eerste Turkse mi
granten in de stad. Het ligt allemaal vast op massa’s particu
liere filmpjes. Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) 
lanceert een campagne om dat audiovisuele erfgoed te digita
liseren. ‘Doe het snel’, zegt directeur Nico Verplancke.  


