November 2019
Nieuwsbrief  Nummer 2019-5

Agenda

Nieuwjaarsreceptie

November

Het duurt nog even, maar noteer het alvast in je

23

Algemene Ledenvergadering

agenda: 5 januari is de nieuwjaarsreceptie in de

29

Sinterklaastocht

Kargadoor in Utrecht. Ook hier zal een leuke
presentatie gegeven worden.

December
14

Beginnerscursus (theorie)

29

Oud & Nieuwtocht

Beginnerscursus ‘Mijn eerste
fietsreis’

Januari
5

Nieuwjaarsreceptie

17

Wintertrektocht

26

Wereldfietsbeurs

Algemene Ledenvergadering
en presentatie

In samenwerking met Horizon Bicycles en de
Kampeerclub NTKC organiseert de Activiteitencommissie

weer

een

workshop

voor

de

beginnende fietskampeerder. De cursus bestaat
uit een theoriegedeelte in het najaar en een
praktijkgedeelte in het voorjaar. Voor deze
formule is gekozen om de aspirant fietsGraag nodigen wij alle leden uit voor de
Algemene Ledenvergadering op zaterdag 23
november van 13 tot 17 uur in de Kargadoor,
Oudegracht 36 te Utrecht. Een goed moment om
je uit te spreken over het gevoerde beleid en om
de plannen te horen voor de komende periode.
Op de website vind je het programma en de
agenda. Na de ALV vertelt Carel van Wijk over
zijn fietstocht over de Hebridean Way en de Wild
Atlantic Way langs de Schotse en Ierse westkust.
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kampeerder ruim de tijd te geven om, met de
kennis opgedaan tijdens het theoriegedeelte,
zijn materiaal aan te schaffen.
Op zaterdag 14 december 2019 wordt het
theoriegedeelte behandeld bij Horizon Bicycles
in Utrecht, Oudegracht 65. Het praktijkgedeelte,
een fietskampeertocht langs NTKC-terreinen
op de Utrechtse Heuvelrug, is in april 2020, op
een nog nader in overleg te bepalen datum.
Inschrijven kan alleen voor de gehele cursus

(dus twee delen), er is plek voor maximaal 15

het voetlicht. Hoe bevestig ik alles het beste op

beginnende fietskampeerders.

mijn fiets? En ten tweede de E-bike. Op de
routes onderweg zijn we steeds meer fietsers op

Om een idee te geven van wat de cursus inhoudt:

een e-bike. Er zijn veel vragen zoals die over de

Welke fietsen zijn geschikt, welke uitrusting

plaats van de motor of het ombouwen van een

(tent, koken) gebruik je, waar overnacht je, hoe

‘gewone’ vakantiefiets tot E-bike. Fietsers met

plan je een route, welk gereedschap neem je

ervaring kunnen er van alles over vertellen,

mee? En in de praktijk gaan we natuurlijk

laten zien en vragen beantwoorden.

kamperen, maar ook kijken wat je zoals kunt
eten, hoe je je bagage verdeelt en hoe je kunt

Ook nieuw is dat de toegang tot de beurs en de

navigeren.

lezingen dit jaar gratis is! Dus tot ziens in Ede op
zondag 26 januari!

Voor aanmelding en informatie kan je terecht bij
Fred Kok en/of Ronald van der Perk per mail.
Ook vind je meer informatie op de website.

Nog meer Wereldfietsbeurs

Wereldfietsbeurs 2020

Zoals hiervoor te lezen is hebben we op de beurs
hulp nodig, zowel mensen die informatie geven
als assistenten bij de organisatie. Hieronder
staat voor welke zaken we nog mensen zoeken.
Mocht je onzeker zijn of wat jij te vertellen hebt
leuk of nuttig is, neem dan gerust contact op
met de organisatie, die hebben antwoord op
(bijna) al je vragen.
Informanten: Je zit achter een tafeltje met je
Zondag 26 januari gaan we het succes van vorig
jaar proberen te evenaren met onze eigen
Wereldfietsbeurs, dit keer wederom bij De
Fietser, Akulaan 2 in Ede.
Het hoofddoel van onze beurs is informatieoverdracht over alles wat met fietsreizen heeft
te maken, waarvoor we gebruik maken van
kennis en kunde die binnen onze vereniging
aanwezig is.
Fietsers dus die andere fietsers informeren door
middel van lezingen, praktische workshops en
informatiekraampjes ‘fietsers voor fietsers’.
Twee ontwikkelingen krijgen dit jaar extra
aandacht: Ten eerste Bikepacking. We zien dat
deze vorm van op fietsreis te gaan duidelijk in de
lift zit. Graag brengen wij bikepacking dus voor
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plakboeken, kaarten, foto's, laptop en je vertelt
de bezoekers alles over een recente fietsreis. Je
maakt ze enthousiast om in jouw favoriete land
te gaan fietsen. Voor de duidelijkheid voor de
bezoekers maken we dit jaar een indeling per
werelddeel.

Dus

clusteringen

van:

West-

Europa, Oost-Europa, Amerika, Azië, Afrika en
Australië/Nieuw-Zeeland. Veranderingen gaan
snel, dus vrij recent is erg belangrijk. Een leuke
manier

om

je

ervaringen

te

delen.

De

Wereldfietsbeurs is gemoedelijk en gezellig. Na
afloop praten we bij tijdens een borrel met
bitterballen. Vind je een ochtend en een middag
te lang, dan kun je ook kiezen voor slechts één
dagdeel. Je kunt dan ook zelf nog op de beurs
rondkijken en een lezing bezoeken.

Lezinggevers: Tijdens een lezing neem je jouw
publiek in een zaal mee op een recente fietsreis
met

een

goed

verhaal

ondersteund

door

Oproep aan fietskampeerders
met een E-bike

boeiende beelden. Je zorgt voor een passende
combinatie van fietsbeleving, natuur, cultuur,
ontmoetingen onderweg en praktische zaken. Er
is een beamer, computer, geluid en scherm. Het
enige dat je hoeft mee te nemen is een USB-stick
met

jouw

presentatie.

We

hebben

een

handleiding "Hoe geef ik een lezing tijdens een
fietsbeurs?".
Workshopgevers: Ook tijdens een workshop sta je
voor een zaal. Je verzorgt een sessie over
praktische zaken. Dit kunnen uiteenlopende
onderwerpen zijn: pech onderweg, fietsen in de
bergen, GPS/navigatie, fietsen met kinderen,
vrouw alleen, gezondheid, fotografie, wat neem
ik mee en wat laat ik thuis, wildkamperen,
fietsen met een hond, bikepacking

enz...

Wellicht heb je zelf een ander interessant
onderwerp.

nodig om de beurs in goede banen te leiden.
Vooraf moet alles juist neer gezet worden. Er is
assistentie nodig in de zalen, de kaartjes moeten
gecontroleerd worden, enz.
Help mee aan een geslaagde Wereldfietsbeurs
en meld je aan met gegevens waarvoor je je wilt
Bijvoorbeeld:

welk

land,

welke

workshop, algemene hulp. Graag reacties naar:
activiteiten@wereldfietser.nl.

3-

fietsen en kamperen met een E-bike willen we
op de Wereldfietsbeurs een E-bike-paviljoen
inrichten. De bedoeling is dat net als bij ‘Fietsers
informeren fietsers’ je een tafeltje krijgt waar je
informatie op uit kunt stallen over je reis.
Daarbij is er extra ruimte gecreëerd om je naar
de beurs meegenomen E-bike bij je info tafeltje
neer te zetten. Bezitters van een E-bike die

Algemene hulp: Voor de rest zijn er vrijwilligers

opgeven.

Gezien de groeiende belangstelling voor het

hiermee een reis hebben gemaakt worden
hierbij dus van harte uitgenodigd over hun
ervaringen

en

belevenissen

te

vertellen.

Aanmelden kan via
activiteiten @wereldfietser.nl.
Reacties op deze nieuwsbrief kunnen worden
gestuurd naar nieuwsbrief@wereldfietser.nl.
Afmeldingen en adreswijzigingen stuur je naar
leden@wereldfietser.nl.

