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fietsreislezing, deze keer door onze eigen
Bert Sitters. Bert fietste in 90 landen, maar
Thailand blijft duidelijk zijn favoriet. Bert
neemt je mee door het labyrint van
waterweggetjes in het Giethoorn van
Thailand. Meer informatie en ook de agenda
vind je hier.
Let wel: alle stukken voor de vergadering
worden in het clubhuis gepubliceerd en
worden niet op papier verstrekt.

Agenda
April
8
Wereldfietsbeurs Ede
14-15 Fietsreparatie basiscursus
21
Algemene Ledenvergadering
Mei
5-6
10-13
19-21
19-21
26-27

Fietsreparatie basiscursus
Hemelvaarttocht
Off road Pinkstertocht
Pinkstertocht
Fietsreparatie vervolgcursus

Juni
8-10

Fietsen- met-kinderen-weekeinde

In het weekeinde van de ALV wordt er ook
gekampeerd in de buurt van Utrecht. Meer
informatie hierover op het forum.

Activiteitencommissie
en vacatures

................................

Algemene ledenvergadering

Sinds Laura Smeets tijdens de afgelopen ALV
tot het bestuur is toegetreden, is zij tevens
voorzitter van de AC. Marly Zeelen heeft
sinds kort de rol Contactpersoon Fietstochten
van Jaap van Dijk overgenomen. Ronald van
der Perk is Contactpersoon Wereldfietsbeurs
en
Bert
Sitters
is
momenteel
nog
Contactpersoon Fiets & Wandelbeurs en
Evenementen. Jaap van Dijk, Fred Kok, Tim
Zeelen, Anita Mathijssen en Annita van Vliet
zijn algemeen lid.
Ondertussen structureert de Activiteitencommissie de rollen en taken. Daarvoor
zoeken we nu voor verschillende functies
betrokken
leden.
Voor
alle
achtergrondinformatie,
informatie
en
contactgegevens kijk hier.
De volgende drie vacatures staan open:
1. Contactpersoon Fiets & Wandelbeurs
2. Contactpersoon Evenementen (cursussen, workshops, lezingen, regiodagen)
3. Contactpersoon Communicatie en
Evaluatie.

De
voorjaars-ALV
vindt
plaats
op
zaterdagmiddag 21 april, in het Utrechts
Centrum voor de Kunsten, het UCK, van
13:00 tot 17:00. Er zullen een paar
wijzigingen van het reglement worden
voorgesteld, dus je aanwezigheid wordt zeer
op prijs gesteld. Kun je niet komen,
overweeg dan een volmacht af te geven aan
een lid dat wel aanwezig zal zijn.
Naast het vergaderdeel zullen we deze
middag
ook tijd
inruimen voor een
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Wereldfietsbeurs 2018 in Ede
Meer informatie
www.wereldfietsbeurs.nl en www.defietser.nl/
nl/news/wereldfietsbeurs

Lezingen in het Theater
10.15 uur
Eric Schuijt en Carla van Tatenhove
Fietsen door Peru, Bolivia en Chili

Op 8 april wordt van 10 tot 17 uur de
Wereldfietsbeurs gehouden in het pand van
De Fietser, Akulaan 2 in Ede. De Fietser ligt
naast het NS-station Ede-Wageningen en
dichtbij een afslag van de A12. Er is voldoende ruimte om fiets en auto gratis te
parkeren.
De toegangsprijs is €5,-. Leden van betalen
€4,- op vertoon van hun ledenpas. Bezoekers
met
een dubbellidmaatschap
van
De
Wereldfietser en Europafietsers betalen €3,-.

Hun reis beging in Cuzco. Ze bezoeken de
oude Inca stad MachuPichu en fietsen op
grote hoogte naar het Titicaca meer en de
Boliviaanse hoofdstad La Paz. Ze wagen hun
leven op de Death Road en kamperen op de
immense zoutvlakte Salar de Uyuni. Vanuit
de Andes dalen ze af naar San Pedro de
Atacama en vanaf daar, door de droogste
woestijn ter wereld, naar Antofagasta.

Op onze beurs staat overdracht van
informatie tussen reizigers op de fiets
centraal. Ben je op zoek naar en leuke
bestemming, of heb je praktische vragen
over materialen? Op de Wereldfietsbeurs krijg
je antwoord op vragen als: Is het in Spanje
erg zwaar, of is het in Thailand veilig fietsen?
Welke fiets is voor mij het meest geschikt?
Wat mag ik niet vergeten? Doorgewinterde
cracks en minder ervaren beginners ontmoeten elkaar in een gemoedelijke sfeer.
Wat
•
•
•
•
•
•
•

11 uur
Wilbert Bonné
Fietsen in het diepe hart van Oost-Afrika

tref je aan op de Wereldfietsbeurs?
Boeiende lezingen, fietsers onderweg
Praktische workshops
Fietsers informeren fietsers
Fietsen met kinderen
Vertegenwoordigers van fietsenwinkels,
reisbureaus en de buitensport
Informatie
over
fietsvriendelijke
kampeerterreinen
Fietserscafé met hapjes en drankjes

Een fietsreis van 4.200 km rondom Lake
Victoria door Kenya, Tanzania, Rwanda en
Oeganda. Een prachtige compilatie van foto's
van een fietsreis rondom Lake Victoria. De
foto's worden ondersteund door mooie en
ontroerende verhalen die de gedachten en
gevoelens vanaf de fiets in diep-Afrika
beschrijven.
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12 uur
Erik van den Boom
Albanië

14 uur
Jan van Vliet
Rondje om de Noordzee

Al tien jaar komt Erik van den Boom in
Albanië. Als vervolg op zijn recente artikel in
De Wereldfietser, zal hij zijn liefde voor dit
relatief onbekende land verder uiteenzetten
in een lezing vol foto's en praktische
informatie. Zowel landschappelijk als qua
kleurrijke chaos voelt het als niet-Europees,
een uitdaging voor wie avontuurlijk wil
reizen.

Oktober 2013 neemt Jan van Vliet afscheid
van het werkzame leven. Een raadselachtig
verlangen naar een nieuw levensgevoel heeft
hem geprikkeld de uitdaging van een
avontuurlijke fietstocht aan te gaan langs de
kusten van acht landen rond de Noordzee te
fietsen. Bijna drieënhalve maand is hij
onderweg met alle zintuigen in de hoogste
staat
van
paraatheid.
Verrassende
ontmoetingen en onverwachte tegenslagen
wisselen elkaar af. Het fietsen is vaak intens
genieten, maar soms ook intens afzien.

13 uur
Pier van de Velde
Wit Rusland, onontdekt paradijs?

15 uur
Bert Sitters
Naar de oorsprong van de Maas

Niet verder weg dan Zuid-Frankrijk ligt een
middelgroot land waar minder toeristen
heengaan
dan
naar
Zoetermeer.
De
voormalige Sovjetrepubliek wijkt sterk af van
z'n buren: vooral in netheid, maar ook zulke
goede wegen verwacht je niet. Met een
overaanbod aan rust en natuur, dus een
heerlijk fietsland.

Deze nieuwe bewegwijzerde fietsroute brengt
je van dichtbij huis, van de monding bij Hoek
van Holland, naar de bron op het Plateau van
Langres, diep in Frankrijk. Je ontdek de
Maas, zoals je die nog nooit eerder gezien
hebt, door Nederland, België en Frankrijk.
1152 km aan wegen en paden, waarbij je
langs de hele route tientallen steden, stadjes
en
dorpen
ontdekt.
Je
ervaart
de
veranderingen in het rivierenlandschap: van
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de Nederlandse uiterwaarden naar de scherp
uitgeslepen dalen in België en Frankrijk.

zelf. Van een tocht naar Rome tot een reis
over de Andes.

16 uur
Ineke Hopman
Zuid-Korea

Bikepacking

De leden van de off-roadsectie laten zien hoe
je je bagage compact op de fiets krijgt
zonder traditionele fietstassen.
In Nederland kennen we Korea van de
afgelopen winterspelen, maar vooral van de
splitsing en spanningen tussen het noorden
en het zuiden en weten we dat Guus Hiddink
succesvol bondscoach van Zuid-Korea is
geweest. Misschien weten we ook nog dat LG,
Samsung en Hyundai drie enorme Koreaanse
conglomeraten zijn, maar daar houdt onze
kennis over dit land wel zo’n beetje mee op.
Is Zuid Korea ook een mooi fietsland? We
hoorden
bijna
alleen
maar
positieve
(fiets)reisverhalen over Zuid Korea, dus
besloten wij met onze dochter van 17 het
land in 5 weken op de fiets te doorkruisen.
We delen graag ons positieve fietsverhaal
over dit mysterieuze land!

Fietsen met kinderen (nieuw!)

Heb je het voornemen om met je kind of met
meer kinderen met fietsvakantie te gaan?
Welke fiets kies je dan voor je kind, of welke
aanhangfiets is geschikt? Welke landen zijn
aan te bevelen om te beginnen? Wat neem je
wel en niet mee? Op welke leeftijd kan mijn
kind bepaald terrein aan? Een paar
ervaringsdeskundigen geeft informatie en
probeert alle vragen te beantwoorden.

Overige zalen en podia
In drie andere zalen en op podia is een
gevarieerd programma aan lezingen en
workshops met onder andere:
•
Fietstechniek
•
Fotografie tijdens een fietsreis
•
GPS voor beginners en gevorderden
•
Navigatie via je smartphone
•
Schrijftips voor reisverhalen
•
Voor het eerst op fietsreis

Stands met materialen
Op
de Wereldfietsbeurs
tref je
ook
gespecialiseerde fietsenzaken, kamperen bij
de
NTKC,
natuurkampeerterreinen,
trekkershutten,
buitensportspecialisten,
uitgevers van fietsgidsen en reisbureaus die
volledig gericht zijn op fietsreizen.

Fietsers informeren fietsers

Café-restaurant

In de grote hal geven tal van ervaren
fietsreizigers informatie over een scala aan
fietslanden, met fotoboeken, kaarten, en
allerlei andere informatie. Hier dus geen
informatie van reisbureaus, maar van fietsers

In het café-restaurant kun je tussen andere
fietsenthousiasten bij een kopje koffie, thee
of een smakelijk broodje even bijpraten over
alle ervaringen die je op de beursvloer of
tijdens een van de lezingen hebt opgedaan.
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Wereldfietsbeurs
kampeerweekeinde
Je kunt een bezoek aan de Wereldfietsbeurs
combineren
met
het
Wereldfietsbeurskampeerweekeinde op ongeveer 6 km van de
beurs.
Wanneer: vrijdag 6 april - zondag 8 april;
Waar: Natuurkampeerterrein Quadenoord in
Renkum
Voorlopig programma:
vrijdag 6 april: aankomst na 16 uur.
Zaterdag 7 april: keuze uit een fietstocht
over de Ginkelse Heide en langs de
Veluwezoom of een offroad-tocht.
Zondagmorgen 8 april: bezoek aan de beurs.
Kosten per persoon per nacht: tent € 4,volwassene € 5,- , kind tot 12 jaar € 3,50,
warme douche € 0,50.
Opgeven: activiteiten@wereldfietser.nl.
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