
Persbericht sept. 2016 

info@therideoneducation.nl        www.therideoneducation.nl       
KvK-nummer 57325391                                                 
Bankrek. nr. organisatie:          NL96 TRIO 0198 0100 36        
Bankrek. nr. sponsorgelden:   NL49 TRIO  2024 5833 50   

   
Lieving 5, 9411 TA Beilen 

 

Fietstocht 'The Ride on Education' weer groot succes. 

In juli fietsen 33 mensen, afkomstig uit alle delen van Nederland, vanuit Beilen naar de Harz in Midden-

Duitsland. Voor het 4e jaar werd zo een lange tocht verreden waarvoor de deelnemers zich lieten 

sponsoren: dit jaar voor 6 verschillende goede-doelen, alle ter bevordering van onderwijs in 

derdewereldlanden.  

De tocht zelf verliep zeer voorspoedig en in goede sfeer. De groep was hecht, de hellingen en 

afdalingen waren soms heftig maar voor niemand onoverkomelijk, en het weer was erg mooi: er werd, 

gezien de moddersporen, steeds een dag achter een zwaar regenfront aangefietst. 

De financiële oogst was ook erg positief. Er is dit jaar € 28.000 voor alle 6 stichtingen samen bijeen 

gefietst. Het bestuur spreekt, na 4 succesvolle jaren, van een mooie traditie, ook al omdat in 4 jaar één 

ton (€ 100.000) bij elkaar is gefietst. 

Waar gaan de tocht in 2017 naar toe? 

Besloten is dat in 2017 weer een tocht wordt gehouden, van zaterdag 22 juli tot zaterdag 29 juli 2017. 

De deelnemers is gevraagd een aansprekend einddoel aan te dragen, maar goede suggesties van 

anderen zijn ook welkom. Weliswaar zijn alle windrichtingen de afgelopen 4 jaar befietst, maar er zijn 

daar tussenin nog veel leuke bestemmingen te verzinnen. Een paar uitgangspunten: de route moet 

globaal in een rechte lijn verlopen van Beilen naar een 'aansprekend' eindpunt, de lengte: 7 fietsdagen 

à gemiddeld 75 – 80 km, niet teveel (steile) hellingen, niet teveel onverharde wegen, niet langs drukke 

wegen (of het moet soms voor een stukje niet te vermijden zijn), en elke dag moet eindigen op een 

camping nabij de te kiezen route. 
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