
3.000 kilometer op jezelf aangewezen

“A
ls systeembeheerder werk 

je dagelijks in serverruim-

ten en met IT”, licht Paulus 

toe. “Voor mij is een wandeltocht de 

ideale manier om te ontsnappen uit de 

waan van alledag en fysiek helemaal in 

de natuur op te gaan. Ik ben dan 

volledig op mijzelf aangewezen. Leven 

in deze twee uitersten is mijn ideale 

vorm van vrijheid. Het is mijn doel om 

binnen vier maanden de 3.000 kilome-

ter van de Te Araroa Trail-route af te 

leggen. Van het meest noordelijke 

puntje van Nieuw-Zeeland tot aan Cape 

Bluff, het meest zuidelijke puntje. 

Daarna heb ik nog twee maanden, die ik 

in de buurt van Perth in Australië ga 

doorbrengen. Daar ben ik van plan het 

900 kilometer lange Bibbulmun Track te 

volgen. Op 1 juni zit mijn reis erop en ga 

ik weer met veel nieuwe energie bij BSH 

aan de slag.”

Havermout en pindakaas

Met een rugzak, een houtbrander, een 

tarp (lichte tent) en de nodige zakjes 

met macaroni en kaas, aardappelpuree 

en gedroogde worst is Paulus op 

2 december zijn nieuwe avontuur tegemoet 

gegaan. “Na een koolhydraatrijk havermou-

tontbijt of tortilla’s met pindakaas begint 

de dag en leg ik gemiddeld zo’n 20 

kilometer af. Met een kaart en kompas in 

de hand zal ik mij vaak door zware 

bebossing moeten worstelen, waardoor ik 

slechts 1,5 à 2 kilometer per uur kan 

afl eggen. Maar als het terrein gunstig is en 

ik heb het tempo goed te pakken, kan ik 

makkelijk 50 tot 60 kilometer per dag 

wandelen. Het is daar nu zomer. Dat maakt 

de dagen lang, waardoor ik veel tijd heb 

om te lopen.”

Enge momenten

Dat zo’n reis gevaarlijk is, valt volgens 

Paulus wel mee: “Ook al is een pepper-

spray verplicht, toch heb ik mij nog geen 

enkel moment onveilig gevoeld. Wel was 

het even schrikken toen er ’s nachts in The 

Rocky Mountains in Amerika een grizzly-

beer aan mijn tent kwam snuffelen. Daar 

heb ik ook een keer oog in oog gestaan met 

een oude ratelslang. Gelukkig zijn die 

minder agressief en gevaarlijk dan hun 

jongere soortgenoten. In Nieuw-Zeeland is 

het uitkijken voor spinnen. Maar ook het 

oversteken van rivieren kan gevaarlijk zijn, 

omdat het waterniveau heel snel kan 

stijgen. En als je in de bergen bent, kun je 

door hevige onweersbuien voor onaange-

name verrassingen komen te staan.”

Systeembeheerder Paulus Smit van de afdeling IT heeft al drie maal een half jaar onbetaald verlof opgenomen voor zijn 

grote hobby: long distance hiking... in z’n eentje. Op het moment van verschijnen van de InfoMix heeft hij inmiddels 

weer voor zes maanden zijn wandelschoenen aangetrokken. Dit keer gaat de tocht door Nieuw-Zeeland en Australië.

Voor wie de avonturen van Paulus wil 

volgen: www.xs4all.nl/~pnsmit.
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