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Haal je innerlijke Annie Kopchovsky naar boven
op Internationale Vrouwendag
Wij supporten alle vrouwen die grenzen verleggen. Of ze nu een
ongelooflijke sportprestatie neerzetten, hun werkhorizon
verbreden, fantastische moeders zijn of dit allemaal tegelijk doen:
we zien jullie en we maken een diepe buiging voor jullie.
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Deze Internationale Vrouwendag grijpen we de gelegenheid aan om een wel heel speciale vrouw

in de schijnwerpers te zetten.

Daarvoor moeten we wel een behoorlijk stuk terug in de tijd. Naar 1894, om precies te zijn. De

naam Annie Cohen Kopchovsky doet misschien niet direct een belletje rinkelen, maar we weten

zeker dat je haar van nu af aan nooit meer vergeet. Annie was de eerste vrouw die per fiets de

aardbol rond ging. Zoals met zoveel goede verhalen, begon dit hele avontuur in een kroeg na

een paar drankjes. Een man uit Boston wedde met een andere man dat geen enkele vrouw ooit

per fiets de wereld rond zou kunnen reizen. Annie stond op om hun ongelijk te bewijzen.
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OVER SWAPFIETS

Swapfiets is the world's first 'bicycle as a service' company. Founded in 2014 in the Netherlands, the scale-up
quickly grew into one of the leading providers of micromobility in Europe, with more than 250,000 members in
the Netherlands, Germany, Belgium, Denmark, France, Italy and the United Kingdom. In the spring of 2021,
Swapfiets will expand to Barcelona (Spain), Vienna (Austria) and Lyon, Nantes, Strasbourg and Toulouse
(France).

The concept of Swapfiets is quite simple: Swapfiets members always have a working bicycle for a fixed monthly
fee. And if there are unexpected problems, the two-wheeler will be repaired or replaced immediately within 48
hours at no extra cost. Swapfiets is available in more than 50 cities in the Netherlands.

Annie was een getrouwde vrouw met drie kinderen onder de zes jaar en dus niet de meest voor

de hand liggende kandidaat voor die tijd. Maar ze ging. Ze fietste van Boston naar Chicago,

zeilde van New York naar Frankrijk, en daarna van Frankrijk naar Zuidoost-Azië. Na een

fietstocht door China bereikte ze Japan en zette ze weer koers naar de Verenigde Staten. Na

aankomst in de San Francisco Bay sprong ze weer op de fiets om vijftien maanden nadat de reis

van haar leven was begonnen weer in Boston aan te komen. Deze Annie had niet alleen

indrukwekkende beenspieren maar ook een behoorlijk stel hersens. Zo bedacht ze dat ze een

advertentie aan haar fiets kon bevestigen om onderweg wat bij te verdienen en gaf ze lezingen

over haar avonturen terwijl ze door Frankrijk fietste. Wat een held. Dus channel vooral je

innerlijke Annie de volgende keer dat je tegenwind (of tegenwerking) ondervindt.

Meer lezen over nog zo'n bijzondere vrouw? Lees de blog over Marianne Vos!
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