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Lieving 5, 9411 TA Beilen 

Dag allemaal:  

fietsers, sponsors, 'goede doelen', belangstellenden en potentiële deelnemers, leden Comité 

van Aanbeveling, en verder iedereen die ons initiatief waardeert om via een jaarlijkse leuke 

fietstocht naar een interessante bestemming sponsorgeld te verzamelen of te doneren voor 

onderwijs aan kansarme kinderen in derdewereldlanden. 

Fietstocht 2017 

Het bestuur heeft de tocht voor 2017 in grote lijnen bepaald. In 2017 willen we in ieder geval weer 

in Beilen starten, en wel op zaterdag 22 juli. In een bijna rechte lijn fietsen we naar de Zuid-

Hollandse en Zeeuwse eilanden, waarna we via de kustlijn van Walcheren en de boot naar 

Breskens de kustlijn vervolgen tot Knokke. Daarvandaan fietsen we dan door via Brugge en Gent 

naar Grimbergen (nabij Brussel). 

Dat gaat in 7 etappes van gemiddeld 80 à 85 km, met een rustdag in Haamstede op dag 5. Dat zijn 

iets langere dagetappes dan vorig jaar, maar omdat er geen heuvels in zitten lijkt dat ons geen 

bezwaar. 

De route staat binnenkort op onze website; nog niet gedetailleerd maar wel zoals-ie ongeveer zal 

verlopen. Elke etappe moet nl. nog worden gecontroleerd en de campings moeten nog worden 

vastgelegd. Dat laatste gaat binnenkort gebeuren; voor de controle van de routes zoeken we 

vrijwilligers die één of meer dagetappes willen voor-fietsen. 

Hoewel Brussel misschien voor sommigen minder uitdagend klinkt dan 'Denemarken' of 'Reims', 

de route kent beslist vele mooie onderdelen en bepaalde voordelen t.o.v. voorgaande jaren. Zo 

fietsen we eerst door het uitgestrekte Dwingelderveld, door de Weerribben, langs Kampen en 

alle andere oude stadjes langs de oude Zuiderzee, na Hilversum door het mooie groene en 

waterrijke hart van Holland, via Midden-Delfland en over de grootste Deltawerken. Op dat stuk 

door Midden-Holland passeren we ook diverse mooie oude stadjes. In België fietsen we grote 

afstanden over fietspaden langs kanalen en vooral langs de Schelde. Als we de route een naam 

willen geven: in 2017 staat vrijwel elke dag in het teken van water. Langs beken, kanalen, rivieren, 

plassen, door beekdalen, met een aantal veerpontjes. Al dat water levert mooie landschappen op; 

daar fietsen we dus doorheen. We hebben de grote steden vermeden, omdat we de meeste 

fietsers daar geen plezier mee doen. Én: in 2017 geen hellingen van enige betekenis! We eindigen 

vlakbij Brussel, in Grimbergen. Bierliefhebbers kunnen daar hun hart ophalen aan het alcoholische 

water dat daar gebrouwen wordt. 
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We maken vrijwel alleen maar gebruik van LF- en knooppuntenroutes. Weliswaar zullen we ook in 

2017 weer mooie routeboekjes uitdelen, maar de beschrijving zal simpeler zijn omdat de route 

goed aangegeven zal zijn (maar dat moet nog wél gecontroleerd worden, zeker in België waar we 

al hebben ontdekt dat de knooppunten niet overal duidelijk zijn, en er vaak geen 

plattegrondborden op de knooppunten staan). 

Zoals gezegd fietsen we gemiddeld 80 à 85 km per dag, maar de voorlaatste dag is de lengte 95 

km en de laatste dag 70 km; maakt totaal ca. 580 km. Zoals de ervaring leert komen de dagelijkse 

verschillen door de situering van campings. 

Over die campings nog het volgende: we gaan ze een dezer dagen allemaal aanschrijven, zodat 

vroegtijdig bekend is waar we zullen overnachten. Dat geeft mensen die niet in tentjes willen 

overnachten de gelegenheid om -waar mogelijk- op die campings hutjes, B&B, cabins o.i.d. te 

reserveren. 

Wat betreft de tocht in 2017: je kunt je alvast opgeven; weliswaar staat het formulier van 2016 nog 

op de site, maar dat is niet een echte belemmering. Enthousiasmeer ook vrienden en bekenden 

om mee te fietsen.  Benader ook je sponsors alvast, maar schakel in ieder geval de 

promotieafdeling van je goede-doel-stichting in om fietsers en sponsorgeld te werven. 

Onze website 

We hopen half januari onze website up-to-date te hebben. De route komt er dan dus globaal op te 

staan. De gecontroleerde route komt, met coördinaatgegevens, campings, e.d. pas een paar 

weken vóór vertrek helemaal op de site te staan, maar elke deelnemende fietser krijgt in ieder 

geval bij de start op 22 juli 2017 een routeboekje uitgereikt. 

We vragen alle deelnemers van afgelopen jaren -in ieder geval degenen die eigenlijk wel zeker 

weten dat ze weer zullen meedoen- om hun goede-doel-stichting te vragen of de op onze site 

vermelde gegevens van de stichting én van het concrete project waarvoor men fietst, te 

controleren en zo nodig te updaten naar de situatie van 2017. 

Als een van jullie nog andere zaken op onze site ziet staan die niet correct zijn, geef dat s.v.p. aan 

mij door. Dan zorg ik dat het wordt verbeterd. 

Overige zaken 

Het inschrijfgeld hebben we gehandhaafd op € 35. 

De volgauto zal weer meegaan: voor hulp bij ongelukken, bij materiaalpech en voor 'koek en 

zopie' halverwege elke etappe. 

Voor wat betreft het retourvervoer denken we dat dat niet echt nodig is, omdat je vanaf Brussel 

of een van de voorsteden makkelijk mèt fiets per trein weer thuis kunt komen. Maar mochten 

jullie er anders over denken: geef dat aan. Bij voldoende deelname kunnen we weer een bus met 

aanhanger organiseren. 

We laten weer folders drukken (oplage 1.000 st) alsmede een 25-tal posters op A3-formaat. Geef 

s.v.p. door hoeveel exemplaren je t.z.t. wilt hebben. De folder komt ook digitaal beschikbaar. 
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Tenslotte 

Een hoop aandachtspunten en vragen in deze nieuwsbrief. Wij stellen meedenken erg op prijs, 

dus graag jullie reacties en bijdragen om de tocht in 2017 nóg succesvoller te maken! 

Dringendste vraag voor nu: wie wil een of meer etappes voor-fietsen? 

Alle reacties graag naar de secretaris, Hugo Waalewijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens René Huigens en Herman Meijer, 

 

Hugo Waalewijn 


