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Nieuwsbrief 
Wereldfietserbeurs

*Fietsvervoer van fiets en bagage

De Wereldfietsbeurs 2019
27 januari in de Fietser te Ede

*Fietsvriendelijke kampeerterreinen
*Fietserscafé met hapjes en drankjes

Reisverhalen in het Theater
De lezingen vinden plaats in een heus theater
met een groot scherm en een krachtige beamer.
Fietsers nemen je mee op reis met een
interessant verhaal ondersteund door fraaie
beelden.
10:15 - 11:00
Marten Zeckendorf
Op zondag 27 januari is het weer zo ver: onze

Fietsend door Ierland en Noord-Ierland

eigen Wereldfietsbeurs. Wederom in de prachtige locatie: de Fietser te Ede, vlakbij het
geografisch middelpunt van ons land. Tal van
vrijwilligers zijn weer op de been om er een
geslaagde dag van te maken.
Op onze beurs staat overdracht 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 de Balkan erg
zwaar, of is het in Thailand veilig fietsen? Welke

In de zomer van 2017 zijn Wendy en Marten

fiets is voor mij het meest geschikt? Wat mag ik

vanaf Dublin dwars door Ierland naar de

niet

en

westkust gefietst, om vanaf daar de kust van

bedeesde beginners ontmoeten elkaar in een

Ierland en Noord-Ierland te volgen, terug naar

gemoedelijke mix.

de start.

vergeten?

Doorgewinterde

cracks

Het weer zat ze bepaald niet tegen, want in bijna
Wat tref je aan op de Wereldfietsbeurs?

drie weken hadden ze maar anderhalve dag

*Boeiende lezingen, fietsers onderweg

regen.

*Praktische workshops

wendyenmartenfietsen.blogspot.com

*Fietsers informeren fietsers
*Bikepacking
*Fietsvakantie op een e-bike
*Fietsenzaken, reisbureaus en buitensport
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11 -12 uur

13 -14 uur

Bert Vinken, Tour Aotearoa.

Jan Brinkman en Willemien de Groot

Een Bikepacking tocht door Nieuw Zeeland

Fietsen van Laos door Thailand naar Myanmar

van 3000 km.

Van half september tot eind november 2018
In februari 2018 reden twee leden van de
Wereldfietser, Jos van Soest en Bert Vinken,
deze tocht samen met 600 andere fietsfanaten
uit verschillende landen en continenten.
De opzet is een brevet-tocht, geen race, wel
spelregels om je aan te houden zoals een
maximale duur van 30 dagen en volledig
selfsupporting rijden.
Zij vertellen over het karakter van het land, de
tocht en de mogelijkheden om deze met een
vakantiefiets te rijden. bertvinken.nl
12 -13 uur
Kees Swart

maakten wij een fietsreis door Azië. We fietsten
van LuangPrabang in Laos naar Mandelay in
Myanmar. Bijzondere landen waar de sfeer
bepaald wordt door het Boeddhisme.
Reis met ons mee van het authentieke en serene
Laos naar de hartelijkheid en vrolijkheid in
Thailand. En vervolgens door het energieke en
zeer bijzondere Myanmar (voorheen Birma),
een land met een zeer eigen cultuur dat bol staat
van ceremonies. Een overweldigende ervaring.
14 -15 uur
Eveline Bremmer
Fietsen vanuit huis naar de Noordkaap

Zes weken fietsen door zeven Balkanlanden

Al dertig leefde bij Eveline het plan om naar de
Noordkaap te fietsen. In juni 2017 was het
eindelijk zover en stapte Eveline voor haar
voordeur op de fiets op weg naar het hoge
Een ruig gebied met veel landschappelijke en
culturele afwisseling, dat zonder vliegtuig nog
goed bereikbaar is en waar je niet gauw genoeg
krijgt van het fietsen. De Balkan voldoet aan alle
criteria. Corrie en Kees maakten er een prachtige
tocht met elke dag een ander avontuur.
www.keeswart.nl

noorden.
"Ik vertel over het ontstaan van het idee, de
route, de planning, het solo reizen,

de regen en wind is het landschap werkelijk
fantastisch, er is genoeg te zien. Na iedere bocht
is het uitzicht weer anders met als climax de
aankomst
nachtzon!"
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15 -16 uur

monument in Frankrijk: de Mont Saint-Michel.

Roeland Janssen

De route voert onder andere langs het paleis van

Spoor van de vrijheid: Vélopalise!

Zonnekoning

Van Normandië naar Wageningen

Versailles, de kathedraal van Chartres. De

Lodewijk

de

Veertiende

in

Véloscénie is geheel bewegwijzerd en gaat voor
een

belangrijk

deel

over

fietspaden.

De

Véloscénie is genomineerd voor de trofee
Fietsroute

van

het

Jaar

2019.

www.veloscenie.com
www.fietsrondje.nl

Overige zalen en podia
In twee andere zalen en in de werkplaats is een
gevarieerd programma
Een fietskampeertocht van Antwerpen naar

Programma workshops in de Bovenzaal

Normandië en daarna terug naar Nederland in
2018 met de Europafietsers routegids ‘Spoor

10:15 uur

van de Vrijheid.

Cocky van Schie/Otto Laureijs, wat zelf te doen

Naast beelden van pittoreske plaatsen zal de

bij een ongeval onderweg?

spreker ook ingaan op andere aspecten van deze

11:00 uur

historische en memorabele “Voie de la Liberté,

Wilbert Thoonen, hoe plan ik een wereldreis

nu als fietsroute in het spoor van de Geallieerde

door drie werelddelen?

bevrijders dat niet alleen inzicht geeft in de

12:00 uur

heldhaftige strijd, maar ook in de trage

Martijn Raap, bikepacking.

voortgang en immense afstanden, vaak te voet

13:00 uur

afgelegd.”

Christine van der Aa, hoe hoog, hoe ver, hoe

Vanwege 75 jaar bevrijding organiseert

een

zwaar?

groepje Europafietsers in aug/sept 2019 deze

14:00 uur

trip als groepsreis georganiseerd onder de naam

Jill Soeurt, wat komt er kijken bij een wereld-

‘Vélopalise’.

reis?

Meer info: www.velopalise.nl

15:00 uur
Tom van Woerkom, offline navigatie op de

16 - 17 uur

smartphone.

Bert Sitters,

16:00 uur

de Véloscénie, de nieuwe fietsroute van Parijs

Tom van Woerkom, opladen elektrische appa-

naar Mont Saint-Michel

raten op de fiets.
Programma workshops Magazijn
10:15 uur
Loes van den Bergen, Vrouw solo op fietsreis:
informatie-uitwisseling? Toegang alleen voor
vrouwen.
11:00 uur
Jan

Postema,

Schrijven

van

fietsverhalen.

Praktische tips.
12:00 uur
De 440 kilometer lange Véloscénie begint voor

John Telleman, hoe maak ik mijn fiets

de Notre Dame in het hartje van Parijs en eindigt

vliegklaar
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13:00 uur
Henk de Leeuw en Bert van Sprang, Grammen
jagen of comfortabel kamperen?
14:00 uur
Loes van Bergen, de eerste keer op fietsreis.
Waar moet je aan denken?
15:00 uur
Maarten Smit, "The Self-made Man" maakt
eigen fietsreis-spullen.

Stands met materialen
Op

de

Wereldfietsbeurs

tref

je

ook

gespecialiseerde fietsenzaken, kamperen bij de
NTKC,

natuurkampeerterreinen,

trekkers-

hutten, buitensportspecialisten, uitgevers van
fietsgidsen en reisbureaus die volledig gericht
zijn op fietsreizen.

16:00 uur

Café-restaurant

John Telleman, hoe maak ik mijn fiets vlieg-

In het café-restaurant

klaar?

fietsenthousiasten bij een koffie, thee of een

Fietsers informeren fietsers

smakelijk broodje even bijpraten over alle

In de grote hal geeft een scala aan ervaren
fietsreizigers

informatie over hun favoriete

kun je tussen andere

ervaringen die je op de beursvloer, of tijdens een
van de lezingen hebt opgedaan.

fietslanden, met fotoboeken, kaarten, en allerlei
andere informatie. Hier dus geen informatie van
reisbureaus, maar van fietsers zelf. Van een
tocht naar Rome tot een reis over de Andes

Fietsreparatie en pech onderweg

Locatie en toegang
De Plaats:
De Fietser,
Akulaan 2 (voor navigatie Badweg),
6717 XN Ede.
www.defietser.nl
Datum en tijd:
27 januari 2019 van 10:00 - 17:00 uur.
Toegang:
Niet leden: € 5, -.
Leden van de Wereldfietser: € 4,- (op vertoon
van het ledenpasje.)
Let op! Neem cash-geld mee, want bij de kassa

In de werkplaats een continue programma over

is PIN-betaling niet mogelijk!

je fiets in orde maken voor een reis en oplossen
van pech onderweg

Actie van de Europafietsers
Donateurs van de Europafietsers kunnen zelfs

Bike packing
De mensen van onze ATB laten zien hoe je jouw
bagage compact op de fiets krijgt zonder
traditionele fietstassen.

Nieuw
Met de e-bike op fietsreis
Steeds meer fietsers kiezen ervoor om met een
e-bike op fietsvakantie te gaan. Wat komt daar
bij kijken?
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gratis

toegang

krijgen.

Zie

hiervoor

de

nieuwsbrief van de Europafietsers.
De Fietser ligt naast het Intercitystation EdeWageningen en dichtbij een afslag van de A12.
Parkeren is gratis en geen probleem.
Kom gerust op je dure fiets, want er is een
fietsenstalling.
Zie verder: http://www.wereldfietsbeurs.nl

