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V A L E N C I AFietsen op de Canarias
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De Nederlander Dirk van Raalte gaat door 
Europa met beelden van Gran Canaria op 
zijn camper.
“Gran Canaria is een ideaal fi etsparadijs. 
De eerste keer dat ik hier kwam, tien jaar 
geleden, fi etste ik de magische bergen in, 
het voelde alsof ik in het paradijs was en op 
mijn plek, op mijn eiland, alsof de bergen me 
riepen om iedere dag te komen buitenspe-
len. Elke keer als ik van Gran Canaria vertrek, 
doet mijn hart pijn en roepen de bergen me 
te blijven” zegt Dirk van Raalte, oorspronkelijk 
afkomstig uit Velp (aan de voet van de Ne-
derlandse ‘mini-berg’ de Posbank). 

“Ik kom al tien jaar naar het eiland, niet om-
dat ik op iemand verliefd ben geworden, 
zoals vaak het geval is met buitenlanders die 
verhuizen naar een plek ver weg. Ik ben ver-
liefd geworden op Gran Canaria. 
Ik hou van het eiland, met de Best Climate of 
the World, de veelzijdige natuur en vooral ook 
de zachtaardige mensen”, legt de 52 jarige 
Nederlander uit.

Na zijn eerste bezoek op Gran canaria, kocht 
hij eerst een fi ets, en later ook een apparte-
ment in San Agustin, aan de zuidkust van 
Gran Canaria. De winter brengt hij door op 
het eiland en in de zomer gaat hij terug naar 
zijn geboorteland.

Meer dan een jaar geleden besloot hij zijn 
auto in Nederland te verkopen en kocht 
er een 25 jaar oude camper, van het merk 
Fiat Hymer, voor in de plaats. Hij besloot de 
buitenkant van de camper te decoreren met 
verschillende foto’s van Gran Canaria. 
Gran Canaria heeft op het oppervlakte van de 
provincie Utrecht alle microklimaten van de 
wereld, dat fi etsparadijs wilde ik graag laten 
zien.

Ik combineer Bohemian fi etsplezier met 
 nieuwe uit- en inzichten

D I R K  V A N  R A A L T E

Koersverleggend
 Leiderschap

De fi ets, leiderschap en Gran Canaria

Dirk van Raalte combineert zijn fi etspassie 
met zijn professie, leiderschapsontwikkeling. 
Gedurende de leergangen Koersverleggend 
Leiderschap beleven tien fi etsende leiders uit 
Nederland gedurende een week op Gran 
Canaria de combinatie van werken, ontwik-
kelen en fi etsen. Een unieke leergang, 
nergens wordt zo leiderschapsontwikkeling 
en fi etsen gecombineerd en dat in het fi ets-
paradijs van Gran Canaria. Gedurende de 
leergang treden internationale docenten op 
en delen de nieuwste inzichten rondom per-
soonlijk leiderschap.

“De deelnemers zijn enorm enthousiast, 
leiderschapslessen beproeven en echt 
doorleven op de fi ets”, legt hij uit.

“In het verleden was ik leiderschapscoach en 
kwam in de vergaderkamers van Captains of 
Industry en Nederlandse ministers. 
Daar haalde ik uiteindelijk niet mijn diepste 
voldoening uit, want het paste niet bij mijn 
fi losofi e en mijn manier van de wereld te 
ervaren. Ze praten vaak over goede intenties 
en mooie waarden, maar als het spannend 
wordt laten ze dat vaak niet in hun handelen 
zien. 

Ze stoeien vaak ook nog zo met hun ego, dat 
werkt belemmerend om anderen te laten 
schitteren en groeien. In de leergang Koers-
verleggend Leiderschap kunnen we gedrag 
echt beproeven, ook als het spannend wordt, 
in de dans met de natuurlijke elementen op 
de fi ets”, stelt van Raalte.

Voor deze leiderschapsleergangen werkt 
hij onder andere samen met Freek Peters, 
professor aan de Universiteit van Tilburg en 
auteur van het prentenboek Face the Future 
Leadership. Er treedt bijvoorbeeld ook een 
Baskische yoga docente op, die na wereld-
wijde omzwervingen al 20 jaar op Gran 
Canaria woont.

“Zij geeft les in Hatha Yoga, waarvan het doel 
is om volle aandacht te hebben in het nu, en 
zo los te komen van dagelijkse gejaagdheid 
en prikkels”, zegt Dirk van Raalte. Hij licht 
toe dat “Hatha een meerzijdige yogastijl is, 
die veel relatie heeft met succesvol leider-
schap. Daarbij kunnen we ook veel leren van 
professionele wielrenners. Dat wil zeggen, 
niet altijd, elke dag een snel ritme nastreven, 
dan wordt alles grijze middelmaat met foute 
keuzen, maar wisselen tussen langzame en 
heel af en toe wat snellere ritmes, niet iedere 
dag willen pieken. Lummelen Loont. 
Ze noemen mijzelf daarom wel eens een 
Bohemian fi etser. Dat staat voor fi etsen met 
een glimlach durven vertragen, genieten van 
het moment, verbonden met de natuur en 
met echte aandacht voor je koersgenoten”.

Wil je meer weten, kijk dan eens op
 www.koersverleggendleiderschap.nl. 
En via het Strava-profi el van Dirk van Raalte 
kun je zijn bijzondere fi etsritten en -foto’s 
op Gran Canaria volgen, als ook tijdens zijn 
Bohemian camperreizen. 


