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Agenda
Juni
1
12
10-12
16-20
17-20

Rondje Amsterdam
Rondje Groningen
Kennismaking NTKC
Pre-Summer Tour
Bikepacking Eiffel

Juli
6
10
16

Rondje Amsterdam
Rondje Groningen
ATB-tocht Breda

worden gegeven op 25 of 26 juni. Meer
informatie kun je op het op het forum vinden.

Open Dag Fietsvakantiewinkel

Augustus
27
ATB-tocht Arnhem

De
Wereldfietser
is
samen
met
de
Europafietsers aanwezig op de open dag van
de Fietsvakantiewinkel op zaterdag 4 juni in
Elst. Je kunt daar kennis maken met onze
vereniging en de activiteiten. Kees Baselmans
verzorgt
een
doorlopende
workshop
fietsreparatie en pech onderweg. Het
programma duurt van 9:30 tot 17:00 uur.
Je kunt de volgende lezingen bijwonen:
 Limes Fietsroute - Henk Vriend (11.00
uur)
 Groene Weg naar de Middellandse Zee Johan Groenewold (12.00 uur)
 Katharen Baskenroute - Peter van Rossum
(13.30 uur)
 In het spoor van de vrijheid - Roeland
Janssen (14.30 uur).

September
4
Najaars-ALV Harskamperdennen
................................

Nieuwe layout
In de eerdere nieuwsbrieven was je gewend
een korte introductie te lezen met daarna een
link naar de site met meer informatie. In
deze nieuwsbrief proberen we wat nieuws;
een mix tussen kortere en langere artikelen.
We gebruiken een kort artikel als het om een
activiteit gaat. De informatie hiervan kan
veranderen, dus dan is een link gemakkelijk.
Bij wat statischere informatie gebruiken we
een langer artikel.
We zijn benieuwd wat je ervan vindt. Op het
forum komt een mogelijkheid om hierop te
reageren en te stemmen.

Leden van de Wereldfietser krijgen op deze
dag op vertoon van hun ledenpas 10%
korting op alle aankopen in de Fietsvakantiewinkel, met uitzondering van Nederlandstalige boeken en gidsen.
Adres: Marithaime 13-B in Elst. Dit is vlakbij
het snelfietspad van Arnhem naar Nijmegen.
In Groesbeek (bij Nijmegen) zijn drie
natuurkampeerterreinen. Je kunt deze open
dag dus ook koppelen aan een weekeinde
fietsen!

Maak-je-fiets-klaar… cursus
Er worden twee nieuwe cursussen voor het
klaarmaken van je fiets voor de vakantie
gegeven door onze bekende fietsenmaker in
Kiel-Windeweer. Het is een cursus van één
dag waarin je in een klein groepje werkt om
zelf je fiets ‘vakantieklaar’ te maken onder
begeleiding van Marten. Deze cursussen
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Kennismakingsweekeinde NTKC

De tocht gaat vier dagen lang over dijkjes,
door duinen, het groene hart, bos en hei en
pittoreske dorpjes. Lukt het je niet om alle
vier de dagen mee te gaan dan is dat geen
probleem. Drie dagen of alleen het weekeinde
is geen enkel probleem.
Meer informatie over de route, opgave en
kosten kun je op de site vinden.

De Wereldfietser en de Nederlandse Toeristen
Kampeer Club gaan de banden wat meer
aanhalen.
De
NTKC
heeft
20
eigen
kampeerterreintjes en daarnaast nog 3
gastterreinen. Deze terreinen zijn eenvoudig,
mooi gelegen in de natuur en uitstekend
afgestemd op fietsers met een tentje
achterop. Kamperen zoals kamperen bedoeld
is. Verder heeft de NTKC ook nog zusterorganisaties in het buitenland. In Engeland
bijvoorbeeld heeft de zuster-organisatie zeer
prettige terreinen.

De website

Achter de schermen wordt er hard gewerkt
aan het verbeteren en vernieuwen van de
website. Er is nu een test-site, waar nieuwe
ideeën en verbeteringen worden uitgeprobeerd. Hierbij moet je denken aan zaken
als de aanmeldprocedure, het verzenden van
de
nieuwsbrief,
het
ontvangen
van
notificaties over activiteiten en verbeteringen
aan de activiteitenkalender.
Op de volgende AV zal er verslag worden
gedaan over de ontwikkelingen. Houd
ondertussen het forum ook in de gaten!

Op het Kennismakingskampeerweekeinde van
de NTKC is van 10 tot 12 juni en ook de
leden van de Wereldfietser zijn van harte
uitgenodigd. Dit weekeinde vindt plaats op
het NTKC-terrein in Hazerswoude.
Er is een groots opgezet programma met o.a.
lezingen en ook de volgende workshops:

kampvuur maken

benzinebrander en primus

diverse kooktoestellen

snel tentdrogen

Even voorstellen
Een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief, waarin
we elke keer een wereldfietser portretteren.

Ook Tatteljee is aanwezig voor advies en
kleine reparaties aan je tent of slaapzak. Er is
een tweedehandsmarkt en een veiling van
kampeerartikelen. Ook worden er fietstochten
uitgezet. 's Avonds wordt een kampvuur
opgestookt.
Kamperen kost € 5, - per persoon per nacht;
je hoeft je niet op te geven. Het terrein ligt
vlakbij Hazerswoude-dorp op de weg naar
Boskoop. Voor meer informatie klik hier.

Naam: Romy
Woonplaats: Den Haag
Geboren: In Den Haag in 1987
Opleiding: Technische Universiteit in Delft
Beroep: Architect
Fietsen: voor wonen, werken en vakantie een
Specialized Awol Elite; en een stationsfiets:
een of andere oude Union met ooit 7
versnellingen,
maar
nu
permanent
vastgeroest in zijn 4. En natuurlijk een
abonnement op de OV-fiets.
Hoe ben je bij de Wereldfietser terecht
gekomen? Na het idee opgevat te hebben om
naar Parijs te gaan fietsen kwam ik tijdens
mijn voorbereidingen terecht op het zeer
behulpzame forum op de website van de
Wereldfietser. Ook bij mijn voorbereidingen
voor mijn trip naar Rome en bij de aanschaf
van een nieuwe fiets heb ik veel geleerd op
het forum. Ik ben nog niet zo lang lid maar ik

Pre-summer tour
Pasen en Pinksteren vielen weer niet op één
dag, maar wel erg vroeg dit jaar. Daarom
organiseren we net voor de zomer nog een
tocht langs mooie plekjes in Nederland. We
starten al op donderdagavond 16 juni in
Noord-Holland en fietsen door tot maandag
20 juni.
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ben tot nu toe in maart op de beurs in
Bussum geweest om weg te dromen bij de
reisverhalen van andere leden en ik heb een
paar weken geleden deelgenomen aan de
reparatiecursus van Marten Gerritsen in Kiel
Windeweer. Zodra de gelegenheid het toe
laat zal ik ook eens aansluiten bij één van de
georganiseerde weekeinden.
Wat is je meest memorabele fietstocht? Mijn
fietstocht naar Rome van afgelopen zomer.
Alleen fietsen of samen? Alleen.
Wat gaat zeker mee op de fiets, en wat zeker
niet? Ik vertrek met een goede voorbereiding
en laat de werkmail zeker thuis.
Wat zijn je dromen op fietsgebied? De
ultieme droom is een reis vanaf mijn
voordeur naar Kaapstad
En verder? Dank aan alle vrijwilligers die tijd
steken in het creëren van een leerzame maar
vooral ook inspirerende vereniging die aanzet
tot dromen en die laat zien dat geen
bestemming te ver is.

mening telt! Heb je zelf onderwerpen of
ideeën voor vragen laat het ons weten. Een
mail kun je sturen aan eric@wereldfietser.nl.

Nieuwe bestuursleden
De Algemene
Ledenvergadering vond dit
keer plaats op een andere locatie: het
Utrechtse
Centrum
voor
de
Kunsten
tegenover de Dom in Utrecht. Binnen was het
even zoeken naar de juiste ruimte maar al
snel had iedereen er zijn stek gevonden.
De vergadering was bijzonder omdat het
huidige bestuur aftrad en een nieuw bestuur
en leden de gelegenheid kregen op kandidaat
bestuursleden te stemmen die
ver- en
herkiesbaar waren. Van het zittende bestuur
hadden Marjan van Eeden en Rob de Waal
aangegeven zich niet weer kandidaat te
stellen. Beiden werden door Eric toegesproken en bedankt voor hun inzet. Maarten
had aangegeven wel een bestuursfunctie te
ambiëren maar bij voorkeur niet in de rol als
penningmeester. Het bestuur had daarom in
haar oproep naar bestuursleden de aandacht
op een penningmeester gevestigd.

Jouw mening telt!

Er waren drie nieuwe kandidaten voor een
bestuursfunctie:
Mieke
Potters,
Gerben
Mensink en Rik de Ruijter. De herkiesbare
bestuursleden waren Gaele Strootman, Bert
Sitters, Maarten Wagenmakers en Eric Picard.
Door acclamatie werd ingestemd met het
nieuwe bestuur.
In de eerste vergadering van het nieuwe
bestuur is de rolverdeling van de bestuursleden als volgt vastgesteld: Eric Picard
voorzitter, Gaele Strootman secretaris en
website, Mieke Potters penningmeester,
Gerben Mensink activiteiten, Bert Sitters
backup voor Mieke en Gerben, Maarten
coördinator tijdschrift, Rik notulist en
coördinator nieuwsbrief.

Het bestuur van de Wereldfietser zal voor de
komende jaren de visie en de doelstellingen
uitstippelen voor onze vereniging. Dit doen
we natuurlijk graag met de feedback van de
leden.
De
communicatiecommissie,
bestaande uit Maarten Wagenmakers, Frouke
van Ommeren, Annemiek Mion, André
Moerman en Eric Picard bereidt daarom een
ledenonderzoek voor. Het ledenonderzoek zal
bestaan uit diverse vragen over verschillende
onderwerpen. De verwachting is dat je na de
zomervakantie een uitnodiging ontvangt om
deel te nemen aan dit ledenonderzoek. Jouw
antwoorden zullen een belangrijke bijdrage
vormen
aan
de
toekomst
van
de
Wereldfietser. Doe daarom mee, want jouw

Mocht je contact willen opnemen met het
bestuur of één van de bestuursleden dat kun
je het beste en e-mail sturen aan
bestuur@wereldfietser.nl
of
‘voornaambestuurslid’@wereldfietser.nl indien je een
specifiek bestuurslid wilt bereiken.
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Absolute beginner

licht kookgerei er allemaal is. ‘s Avonds
kregen we in een fijn verwarmd campinggebouw een presentatie van Fred Kok over de
Wereldfietser. Prachtige foto’s en verhalen
van reizen in Kirgizië en IJsland kwamen er
voorbij, ik krijg er zin in! Ook veel goede tips
over fietsvakanties gekregen, ik ben er klaar
voor.
Buiten was het inmiddels donker en koud, het
was meteen bikkelen want het beginnersweekeinde bleek op het koudste weekend van
het jaar te zijn! Gauw de slaapzak in, de
volgende dag vroeg op en proberen alles
weer terug in de fietstassen te krijgen.
Jaap en Marlies hadden voor zaterdag een
mooie heuvelachtige route uitgekozen, het
leek net buitenland, wat is Nederland toch
mooi! Onderweg al fietsend met collega
vakantiefietsers kunnen kletsen. De een wil
een jaar lang over de wereld fietsen, een
ander drie maanden door Finland, wat een
mooie plannen allemaal. Misschien ga ik ook
ooit eens verder weg maar voorlopig hou ik
het bij Nederland, Duitsland en Denemarken,
met wind mee.

Al jaren ben ik van plan om, in delen, de
Noordzee-route
te
fietsen.
Maar
daadwerkelijk op de fiets stappen en met de
tocht beginnen is nog niet gebeurd. Er was
altijd een excuus, het waaide te hard, het
was te koud of het regende. Maar dit jaar
moet het er toch echt van komen. Al zoekend
op het internet naar informatie over de route
kwam ik toevallig op de site van de
Wereldfietser terecht. Een vereniging met
enthousiaste wereldfietsers, dat is nu precies
wat ik zoek! Van 22 t/m 24 april was er een
beginnersweekeinde,
natuurlijk
meteen
aangemeld. Via de mail kregen we informatie
en ook meteen de te fietsen route voor de
GPS. Ik heb geen GPS dus de route keurig op
internet uitgezocht en geprint, kan net zo
goed dacht ik, en vroeger deden ze het toch
ook met een papieren kaart, onzin die GPS,
alleen maar luxe.
We verzamelde ons op de camping De
Larixhoeve bij Amersfoort. Voor de route van
station Amersfoort tot de camping (ongeveer
5 kilometer) had ik de fietsknooppunten
netjes opgeschreven en een kaartje gemaakt.
Er kon niet mis gaan, of toch wel? Meteen al
het eerste knooppunt gemist, gelukkig was ik
goed voorbereid en had ik het kaartje nog.
Tien keer moeten stoppen om op het kaartje
te kunnen kijken, dit moet toch anders
kunnen? Juist ja, een GPS!
Op de camping was iedereen bezig de tent op
te zetten of had dat al gedaan. Ik zocht een
mooi plekje en zette mijn oude vertrouwde
tentje op. Het tentje, 30 jaar geleden nog
lichtgewicht, viel gelukkig in de smaak.
Zijn mijn tassen nu te klein of zijn de spullen
te groot? De doorgewinterde wereldfietser
Jaap vertelde me dat ik toch echt geen dikke
snijplank mee moest nemen op fietsvakantie
en twee slaapmatjes (op elkaar, leek me wel
zo relaxed) is misschien ook wel wat veel.
Met een aantal mensen gezellig wat gekookt
en gegeten, leuk om te zien wat voor klein en

Jaap, Marlies, Fred, Iris, Bart, Ellen,
Christine, Annemieke, Johan, Harrie en
Bettie, dank voor het leerzame en gezellige
weekeinde. Misschien komen we elkaar
tijdens een fietstocht weer tegen, zou leuk
zijn!
Karin van der Meer

Algemene Leden Vergadering
Tijdens het nazomerweekeinde op camping
De Harskamperdennen in Kootwijk vindt ook
de tweede AV van dit jaar plaats. Op
zondagmorgen 4 september van 10 tot 12
uur wordt er vergaderd. Houd voor meer
informatie de aankondiging op de website in
de gaten.

-4-

