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Schoenen heeft Jaap
Francke niet nodig
voor het hardlopen.
Hij loopt op blote
voeten. ‘Ben je je
schoenen verloren,
hoor ik nogal vaak.’ 
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Nieuwe serie: 
Singelloop 

Fietsen in 
de ijle lucht 

Wereldfietsers uit
Breda bedwingen
de hoogste berg-
passen in de In-
diase Himalaya.
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Grote plaat van Keniaanse fotograaf opnieuw geprint en teruggehangen 

Foto gestolen op BredaPhoto
BredaPhoto is slachtoffer ge-
worden van diefstal. Onlangs is
een grote foto gestolen van de
Chassé Promenade. Die is in-
middels opnieuw uitgeprint en
teruggehangen. 

Edine Wijnands
Breda

De diefstal werd vrijdagochtend,
nu anderhalve week geleden, ont-
dekt. Een van de foto’s van de Keni-
aanse fotograaf Osborne Macharia,
bleek te zijn gestolen. Hij hing aan
The Infinity Path, de installatie van
BredaPhoto op het plein achter het
Chassé Theater. 

Wie achter de diefstal zit, is on-

duidelijk. ,,Maar we vermoeden dat
het om meer dan één dader gaat’’,
zegt Theo Andriessen van het foto-
festival. De foto is namelijk nogal
groot. ,,Zo’n 4,5 bij 3,5 meter.’’ 

Het werk, dat ironisch genoeg
deel uitmaakt van een fotoserie met
de naam No Touch Am is gedrukt op
een groot doek en op een metalen
frame gespannen dat aan The Infi-
nity Path is bevestigd. Hij is losge-
sneden en vermoedelijk opgerold
meegenomen. ,,Een klus die ie-
mand vrijwel niet in zijn eentje kan
doen.’’

BredaPhoto heeft de foto op-
nieuw geprint en opgehangen. Hij
is weer te zien op de Chassé Prome-
nade. De vervanging heeft enkele

honderden euro’s gekost. Wat de
daders willen met de foto, is een
raadsel. De marktwaarde is gering.
De foto maakt geen deel uit van een
beperkte, genummerde en gesig-
neerde oplage. Daarbij laat de maat
niet toe dat het werk ergens boven
een bank wordt gehangen. 

BredaPhoto heeft inmiddels aan-
gifte gedaan. ,,Met de politie is afge-

sproken dat er vaker en intensiever
gesurveilleerd gaat worden.” 

The Infinity Path, waar het werk
aan hing, haalde eerder het nieuws
vanwege vernielingen. BredaPhoto
kampte met vandalen die keer op
keer het mes zetten in de krimpfo-
lie van de installatie. Die vernielin-
gen zijn inmiddels minder gewor-
den. Al zijn af en toe nog restaura-
ties nodig. 

Andriessen: ,,Er is destijds al on-
derzocht of het de moeite loont om
de installatie te gaan bewaken met
camera’s. Na de diefstal zijn we daar
opnieuw over gaan nadenken. Ca-
merabewaking is echter kostbaar.’’

Hoewel BredaPhoto het verve-
lend vindt dat er is gestolen, bena-

drukt Andriessen dat het gaat om
een incident. ,,Wij hebben meer
dan honderd foto’s in de buiten-
lucht hangen. Als buitenevene-
ment weet je dat er een risico is, dat
daar wat mee gebeurt.’’

Het fotofestival heeft sinds 2008
eens in de twee jaar foto’s buiten-
exposities. In al die jaren heeft Bre-
daPhoto nauwelijks last gehad van
vernielingen. Diefstal was er alleen
in 2014. Toen verdwenen werken
die onder de bruggen van de singels
hingen. 

Fotograaf Macharia was not amu-
sed toen hij hoorde van de diefstal,
maar vond het positief dat zijn
werk kennelijk zo mooi wordt ge-
vonden, dat mensen het stelen. 

Een klus die iemand
vrijwel niet in zijn
eentje kan doen 
—Theo Andriessen, BredaPhoto

▲ De uitgeprinte foto hangt nu op de plaats van het gestolen originele exemplaar. FOTO EDINE WIJNANDS
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Opvangcentrum
voor vogels
houdt open dag 
ZUNDERT Het Vogelrevalidatie-
centrum in Zundert zet zondag 7
oktober de deuren open voor het
publiek. Het opvangcentrum voor
inheemse vogels en zoogdieren laat
op deze dag zien hoe de dieren op-
gevangen en verzorgd worden en
hoe ze ernaartoe werken die dieren
in de natuur los te laten. Ook op het
gebied van natuureducatie is het
Vogelrevalidatiecentrum actief.
Tijdens de open dag laat een deel
van 170 vrijwilligers zien wat Vo-
gelrevalidatiecentrum Zundert al-
lemaal doet. Er zijn rondleidingen
en voor kinderen zijn er speciale ac-
tiviteiten. De deuren aan de Lui-
tertweg 36a in Klein-Zundert zijn
open van 10.00 tot 17.00 uur.

Als donderslag bij heldere
hemel is het speelgoedbedrijf
Toy State Europe aan de Mos-
kesbaan 8 in Breda failliet ver-
klaard. 

Theo Jongedijk
Breda

Curator mr. Henk van Grinsven
van Next-advocaten in Tilburg
noemt als oorzaak het plotseling
stoppen van alle leveranties uit
China. ,,Toy State Europe fun-
geerde als distributeur van vooral
radiografisch bestuurbaar speel-
goed voor de detailhandel en deed
zaken tot in het Midden-Oosten en
Afrika aan toe. De onderneming
bestond ongeveer tien jaar en had

negen mensen op de loonlijst
staan. Als er geen producten meer
worden geleverd, houdt het voor
een distributiebedrijf echt op.’’

Omdat het faillissement afgelo-
pen week werd uitgesproken, heeft
de curator nog geen compleet
beeld van de situatie. ,,Wat ik al
wel weet, is dat de salarissen over
de maand september nog volledig
zijn uitbetaald.’’

Uit de speelgoedmarkt komt de
veronderstelling dat het stoppen
van het ene op het andere moment
van de leveranties door China te
maken zouden kunnen hebben
met het handelsconflict dat dit
land heeft met de Verenigde Sta-
ten. President Donald Trump
stelde hoge importheffingen in,

waarna de Chinezen met soortge-
lijke tegenmaatregelen kwamen. 

Speelgoedonderdelen uit de VS
zouden hierdoor te duur zijn ge-
worden, of helemaal niet meer be-
schikbaar zijn.

De curator schiet een beetje in
de lach van de veronderstelde re-
den: ,,De handelsoorlog VS-China
is een internationaal conflict. Ik
heb daar vanuit Tilburg helemaal
geen zicht op. Mijn taak is in eerste
instantie  de afhandeling van ge-
bruikelijke zaken bij een faillisse-

ment, zoals de financiën.’’ 
Er staat voor begin volgende

week nog een personeelsbijeen-
komst gepland. Gisteren was al
niemand meer in het pand aanwe-
zig. Het hekwerk van het bedrijf
aan de Moskesbaan zat hermetisch
op slot. ,,De werknemers zijn na-
tuurlijk vreselijk teleurgesteld,
maar ook dat is gebruikelijk bij een
vervelende gebeurtenis als deze’’,
aldus mr. van Grinsven.

De Organisatie van Nederlandse
Speelgoedleveranciers kon wegens
buitenlands verblijf van voorzitter
Johan Dassen niet reageren op het
faillissement van Toy State Europe.
Een van de bekendste merken dat
vanuit Breda aan de detailhandel
werd geleverd, is Nikko.

Speelgoedbedrijf plotseling failliet

Leveranties China
blijven van ene op
andere moment uit

▲ Wereldfietsers Annemiek Balk en Evert Nijhof uit Breda bedwongen de hoogste passen in de Indiase Himalaya. Evert maakte deze foto onderweg. FOTO EVERT  NIJHOF

Wereldfietsers Annemiek
Balk en Evert Nijhof uit
Breda bedwongen de
hoogste passen in Ladakh,
een fascinerend gebied in de
Indiase Himalaya dat tot voor
kort gesloten was voor
buitenlanders.

Ben van den Aarssen
Breda

Ergens in het gesprek brengt Anne-
miek Balk (51) het mooi onder woor-
den. ,,Daar rij je dan, op je eigen
fietsje, een stip in de wereld.’’ Het
gaat over de meest onherbergzame
landschappen ter wereld. Ver boven

de boomgrens. In de ijle lucht. Met
soms wat Tibetaanse gebedsvlaggen
bij een desolaat heiligdom, felle kleu-
ren tegen het onaardse blauw van de
hemel. Hoe nietig ze zich soms voel-
den, in dat grootse landschap. Maar
ook trots en gelukkig, om het li-
chaam dat in staat bleek om al die in-
spanningen te leveren. Annemiek:
,,Je fietst over de hoogst berijdbare
passen ter wereld.’’ 

Evert Nijhof (51) merkte dat de reis
veel van zijn lijf vroeg. Hij verloor 4
kilo aan gewicht. ,,Later in de reis
kreeg ik mijn hartslag voor geen me-
ter meer omhoog.’’

De passen heten Wari La, Khar-
dong La en Chang La, deels asfalt
maar in de laatste kilometers naar de
top steevast onverhard. Even stoer
doen op een steil stuk is er in Ladakh

niet bij. ,,Je moet vooral niet willen
duwen.’’

Last van hoogteziekte hadden An-
nemiek en Evert niet. Andere deelne-
mers klaagden wel over hoofdpijn,
misselijkheid of diarree, als gevolg
van de ijle lucht. ,,Misschien went je
lichaam er op den duur aan.’’

Het Bredase stel wandelt en fietst
al ruim twintig jaar, op de meest exo-
tische plekken ter wereld. Het begon
voor hen met een trekking rond de
Annapurna in Nepal. Later wandel-
den en klommen ze ook in Tibet, met
hoogtes tot liefst 7.000 meter. 

De fiets bracht hen overal, van de
Karakoram Highway en de Bolivi-
aanse Andes tot de zandwoestijnen
van Namibië. De reis naar Ladakh
stond voor het eerst op het pro-
gramma bij Tropical Cyclist, een in

Ik kreeg mijn
hartslag voor
geen meter
meer omhoog
– Evert Nijhof

avontuurlijke fietsreizen gespeciali-
seerd bureau. De elf deelnemers leg-
den in twee weken zowat 800 kilo-
meter af. Meer nog dan de extreme
hoogten waren het de Tibetaanse
cultuur en het fascinerende land-
schap die de Bredanaars trokken.
Evert is in het dagelijks leven oc-
trooionderzoeker bij ASML in Veld-
hoven, Annemiek programmamana-
ger binnenstad bij de gemeente. 

De reis voerde deels over de oude
Zijderoute, tot in het aan de Paki-
staanse grens gelegen dorp Turtuk.
,,Alsof je naar het eind van de wereld
fietst. Alles hield daar op.’’ 

Plannen voor een nieuw fietsavon-
tuur zijn er nog niet. ,,We rijden nu
regelmatig een toertocht, steeds van-
uit een andere plek. Een mooie ma-
nier om de regio te leren kennen.’’

Fietsen naar het einde van de wereld




