
– voorwoord – 

Ik herinner me nog goed dat ik voor de eerste keer Tania’s boek in 
handen had. Mijn vader, die zelf een groot fan van Tania is, gaf mij 
Solo cadeau voor mijn achtste verjaardag. Sindsdien heb ik haar 
boek meerdere malen met veel plezier gelezen, en ik heb haar zelfs 
na mijn reis rond de wereld eindelijk ook ontmoet in Vermont, waar 
ze nu al vele jaren op een prachtig landgoed woont. Dat ik ooit zelf 
rond de wereld wilde zeilen wist ik al van jongs af aan, maar Tania 
heeft me op vele manieren geïnspireerd met haar boek Solo.  
De prachtige verhalen over landen aan de andere kant van de wereld 
en de oceanen die zij bezeilde met haar schip Varuna kwamen  
‘s nachts tot leven in mijn dromen. Door de jaren heen is mijn 
respect voor wat zij op achttienjarige leeftijd heeft gedaan steeds 
groter geworden. Ondertussen ben ik bijna net zo oud als zij 
toen ze vanuit New York met haar kleine Varuna vertrok, en heb 
ikzelf ook meer dan 40.000 mijl gevaren. Zeilen is mij met de 
paplepel ingegoten, maar Tania wist destijds niks van zeilen en 
astronavigatie, wat toen beslist een noodzaak was. Op haar reis 
heeft ze geprobeerd zo veel mogelijk te leren en als een spons alle 
bruikbare informatie op te zuigen. Ze is een van de moedigste 
mensen die ik ken – ook al was ze heel onzeker, ze heeft niettemin 
doorgezet en nooit opgegeven. Met haar reis en boek heeft ze mij 
geleerd dat ook jonge mensen vaak veel meer kunnen dan ze zelf 
denken. Als je echt voor iets gaat, kom je er altijd! Maar wat ik 
vooral zo mooi vind aan Solo is dat het met veel gevoel en humor is 
geschreven. Tania is nooit bang om haar fouten toe te geven en ze 
sleept je mee in de mooie maar ook moeilijke momenten van haar 
reis. Iedereen kan zich helemaal inleven in haar verhaal. Zowel voor 
zeilers als voor landrotten is dit dan ook een enorm inspirerend 
boek.
Veel leesplezier!

Laura Dekker
































