Overzicht van de workshops.
Zaal Loeki - 200 personen;
10.00 uur
Tim Zeelen Bikepacking race, wat is het, hoe werkt het?
Tim rijdt graag bikepacking races en laat je zien wat dat precies inhoudt.
Fietsdagen van meer dan 15 uur, dagafstanden van meer dan 200 kilometer met 2500 of meer
hoogtemeters zijn geen uitzondering.
Tim neemt je tijdens zijn presentatie graag mee in zijn voorbereidingen en het uitrijden van zo’n
race.
11.00 uur
Christine van der Aa Aint no mountaim high enough.... Met een bergverzet kun je
bergen verzetten.
12.00 uur
Loes van den Bergen
Voor het eerst op fietsvakantie.
De kogel is door de kerk, u gaat voor het eerste op fietsvakantie.
Daarbij hoort voorbereiding en voorpret! Dan bent u hier op de juiste plaats. De nadruk ligt op dat u
niet alles nieuw hoeft te kopen, wat noodzakelijk is en wat je niet moet vergeten mee te nemen.
In een klein uur passeert in ieder geval wat een geschikte fiets is, fietsbroeken, alleen op pad,
repareren onderweg, kamperen, eten routes in en buiten Nederland voor beginners, fiets
vervoeren in trein/bus/vliegtuig, helmen en fietsschoenen.
Iedereen is van harte welkom. Let wel, kennis van e-bikes heb ik niet.
13.00 uur

Bert van Sprang en Henk de Leeuw Op fietsvakantie, wat neem je mee.

14.00 uur
Mike, Ineke en Floor Het voorbereiden van een lange reis.
Wie droomt ervan om ooit een lange reis op de fiets te maken? Om inspiratie op te doen geven
Mike, Ineke en Floor een presentatie "Voorbereiden van een lange fietsreis".
Allerlei aspecten komen aan bod waar je bij de normale korte vakanties niet aan denkt zoals
verzekeringen, gezondheid, reserveonderdelen, visa, contact met thuis, enz.
Mike, Ineke en dochter Floor hebben regelmatig langere fietsreizen gemaakt. Uiteraard worden
onderwerpen toegelicht met eigen ervaringen en wordt je lekker gemaakt met mooie foto’s en
verhalen van hun reizen. Een presentatie die informatief is voor degene die van plan is om een
lange fietsreis te maken, maar ook interessant is voor degene die gewoon leuke fietsverhalen en
ervaringen wil horen.
15.00 uur

Martijn Raap

Bikepacking.

16.00 uur

John Telleman

Fiets meenemen in het vliegtuig, hoe doe je dat.

Boardroom - 60 personen;
10.00 uur
Jan Postema
Hoe schrijf je een reisverhaal
Alle fietsvakantiereizen hebben met elkaar gemeen dat er met een beladen fiets een afstand wordt
afgelegd die enkele of vele dagen duurt. Tussen ochtend en avond zijn er maaltijden, pauzes,
bezoeken, veranderende weers-omstandigheden, lieflijke en desolate landschappen, stille en
drukke wegen. Het zijn allemaal zaken waarvan vele vakantiefietsers notities maken. Ze vormen

samen een logboek, waarin je van alles in terug kunt vinden, maar die ook herinneringen oproepen
die bruikbaar zijn voor een verhaal. Voor een verhaal zijn lang niet alle gegevens uit het logboek
belangrijk. Je kiest wat basale gegevens, nodig voor het verhaal én de lezer. Waar, wanneer, wie,
hoe? enz. de lezer wil ook weten waar hij of zij aan toe is. Wat die ook wil, is een verhaal dat hem
boeit of op zijn minst interessant is. Of dat zo is, kun je makkelijk controleren. Laat je verhaal
anderen lezen. Die anderen moeten je niet strelen met complimenten, maar kritisch zijn en je niet
sparen. En hiermee, Geachte Lezeressen en Lezers, lijkt de werkwinkel (workshop) begonnen.
11.00 uur
Fred Hartog Bouw je bestaande vakantiefiets om naar een e-bike en wat zijn dan
de ervaringen op lange fietstochten.
Wat moet je allemaal doen om een bestaande vakantiefiets om te bouwen naar een E-bike? Welke
ombouw sets zijn er en waarom kies je een bepaald systeem? Hoe ga je met de accu's om en hoe
laadt je ze op. Is het nodig om altijd op stroom te rijden? Kortom ervaringen tijdens een fietstocht
van 4000km om de Oostzee in het voorjaar van 2019
12.00 uur
ze op.

Fred Hartog Smartphones in het buitenland tijdens lange fietsreizen, hoe laadt je

13.00 uur
Esther de Nijs
Navigeren met smartphone.
Heb je nog niet eerder met GPS genavigeerd, of heb je al een GPS-apparaat maar ben je er nooit
echt vrienden mee geworden? Dan is het uitproberen van een gebruiksvriendelijke navigatie-app
op je smartphone een kleine stap.
Esther de Nijs laat zien hoe je met een smartphone kunt navigeren, zelf je routes kunt plannen of
bestaande routes kunt downloaden. Dit allemaal met gratis kaarten, en zonder gebruik te hoeven
maken van mobiel internet.
14.00 uur

Maarten Smit

The self made man, op reis met zelfgemaakte spullen

15.00 uur
Jan Willem van Dalen
Fietsen in Saoedi Arabië, hoe vind je je route in
onbekend gebied.
Sinds kort kan je als toerist Saoedi Arabië bezoeken. Informatie over interessante toeristische
plekken is zeldzaam en op de fietsvakantiewiki of elders op internet zijn geen verhalen of routes
van fietsers te vinden.
Jan Willem fietst in december 2019 dwars door de woestijn vanaf Jordanië naar Riyad. Hij vertelt
hoe hij dit heeft aangepakt, hoe hij met digitale kaarten, GPS, satellietbeelden en streetview zijn
route heeft gepland en hoe dat ter plekke uitpakte.
Uiteraard zal hij ook vertellen over de interessante plekken en hoe het is om te fietsen in dit
onbekende land.
16.00 uur
Peter Jongh Visscher
Navigeren met GPS
In de workshop besteden we aandacht aan het gebruik van een GPS-toestel voor het
navigeren op fietsreizen.
De begrippen die daarbij gebruikt worden en de hulp daarbij.
Welke kaarten gebruiken we in het toestel en welke software is er om je thuis voor te bereiden.

