
V O O R W O O R D

In het jaar 2000 maakte ik samen met een goede vriendin mijn 
eerste fietsvakantie; twee weken fietsen in Schotland. Ik weet nog 

dat ik voor vertrek tegen mijn vader zei: “of dit wordt mijn manier 
van reizen, of ik zet m’n fiets te koop!” Gelukkig werd het het 
eerste. We fietsten 674 kilometer in twee weken en we genoten 
van alles: de zon, de regen, de wind, de midges, het landschap, de 
mensen, de whisky! Ik was verslaafd (niet aan whisky, maar aan 

fietsen uiteraard). 
 
Toen ik mijn man Elmar in 2004 leerde kennen, zijn we meteen 
samen op de fiets gestapt. Eerst een rondje door Nederland, 
toen naar Denemarken en Barcelona en uiteindelijk steeds 

verder en avontuurlijker. Tot we in 2013 zelfs een wereldreis van 
27 maanden maakten door de Amerikaanse continenten. In die 
jaren hebben we veel geleerd over fietsvakanties, zoals dat je 
echt je tassen niet vol hoeft te proppen met potten Isostar of een 
loodzware braadpan.  

Bij onze vrienden Marco en Chantal verging het ook zo ongeveer, 
toen ze op een dag hun rugzak inruilden voor fietsen en op die 
manier Australië rondreden. Een lange reis liet niet lang op zich 
wachten en zo fietsten ze in twee jaar tijd van Alaska naar 

Argentinië. Bij terugkomst startte Marco zijn fietsenwinkel 
‘Bike4travel’, die inmiddels uitgegroeid is tot dé fietsspecialist 
voor vakantiefietsers en wereldfietsers.

Toen ik bij Bike4travel in dienst kwam en in de leer ging bij Marco 
was ik driftig in de weer om alle opgedane kennis op kladblaadjes 

te pennen. Niet veel later verschenen de Info Wijzers in de winkel 
en als download op onze website en zo ontstond het idee om die 
informatie en  al onze fietsvakantie ervaring te verwerken in een 
boek. Het resultaat ligt hier nu voor je en is voor jou de eerste 
stap in de wereld van fietsvakanties, het proeven van de ultieme 

vrijheid en een gezonde verslaving. 

Informatie in dit boek is aan de ene kant gebaseerd op 
natuurwetten en feiten, aan de andere kant op onze jarenlange 
ervaring als vakantie- en wereldfietsers. Ons doel is om de 

informatie zo neutraal mogelijk te houden, zodat je zelf kunt 
beslissen wat voor jou het meest belangrijk is en het best bij je 
past. 

Maar vooral willen we je ook inspireren. Want fietsen verveelt 

nooit, het is een fantastische manier van vakantie vieren; blik op 
oneindig en gaan. In je eigen tempo glijdt het landschap aan je 
voorbij, vervagen al je (werk)zorgen en ben je ook nog eens lekker 
aan het sporten. Een fietsvakantie is de ultieme manier van 
vrijheid en ontspanning, en het mooie is... iedereen kan het! 
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http://www.bike4travel.nl


Laat je inspireren door onze ervaringen en leer van alle tips die 
we je geven voor het plannen en uitvoeren van jouw eerste 

fietsvakantie. En voor diegenen die dromen van een wereldreis 
op de fiets, hebben we ook een uitvoerig hoofdstuk voor de 
wereldfietser in spe toegevoegd. Natuurlijk gaan we uitgebreid in 
op uitrusting en fiets(onderdelen) en geven we informatie over 
routes, navigeren, overnachten en nog veel meer. Als extra, vind 

je achterin het boek een lijst met links naar websites die in het 
boek voorkomen.  

Nogmaals, alle tips zijn gebaseerd op onze persoonlijke, 
jarenlange ervaringen. Dus, kijk hoe onze tips jou kunnen helpen 

en combineer het vooral met je eigen ervaringen en ideeën. 

Heel veel plezier bij het lezen van dit handboek, geniet van de 
voorbereidingen en de fietsvakanties zelf. En raak maar net zo 
verslaafd als wij.  

Bike4travel, Rotterdam 

Marco de Wit

Ellen van Drunen
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I N H O U D

Waarom, wat en hoe ga je op fietsvakantie? 
Wat is er leuk aan fietsvakanties? Wat heb je nodig voor een succesvolle 
fietsvakantie en op welke manieren kun je op fietsvakantie. 

Fietsen met kinderen 
Van baby tot tiener.  

Voor de fietsvakantie 
Alles over de voorbereiding van een fietsvakantie. Informatie over fiets, 
onderdelen en uitrusting. 

De fiets 

Het frame 

Aandrijving 

Remmen 

Wielen 

Banden 

Naven 

Elektronica opladen 

Verlichting 

Zadels 

Stuur & handvatten 

Pedalen 

Vering 

Bagagedragers 

Fietspomp 

Vakantiefietsen

Foto: Great Basin, Wyoming, USA
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Onderhoud 

Zithouding 

Pijntjes 

Uitrusting 

Paklijst 

Planning & route 
Waar ga je heen op fietsvakantie? Tips en informatie over de verschillende 
continenten. 

Papierwerk & geld 
Reisdocumenten en reisverzekering. 

Tijdens de fietsvakantie 
Wat je moet weten over de fietsvakantie zelf. 

Overnachten 

Eten & drinken 

Navigeren 

Pech onderweg 

Gereedschap 

Veiligheid 

Tegenslagen 

Wereldreis 
Informatie over de voorbereiding van een wereldreis. 

Slotwoord 

Handige links & blogs ter inspiratie 

Notities 

Index

Foto: Oman
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W E L K E  F I E T S ?

Wat zijn precies je fietsplannen? Is dat puur woon-werk verkeer, zijn het 
weekendjes weg in Nederland, vakanties in Europa over begaande paden 

of fietsavonturen in verre landen waar je stuitert over rotsige paden? En 
niet onbelangrijk, hoeveel bagage denk je mee te nemen? Ga je kamperen 
en zelf koken of fiets je van hotel naar hotel? Niet te vergeten in deze tijd: 
wil je misschien liever trapondersteuning? Jouw persoonlijke wensen en 
uiteraard je budget bepalen welke fiets het meest geschikt is voor jou 

persoonlijk.  

Je kunt op fietsvakantie op een fiets van 100 euro en op een fiets van 
5000+ euro, en alles daar tussenin (of zelfs meer). Of je voor die 100 
euro een goede vakantiefiets in huis haalt, valt te betwijfelen. Een 

vakantiefiets is namelijk een specifieke fiets. Het is een fiets geschikt om 
jou en je bagage te dragen en heeft als belangrijkste eigenschappen een 
stijf en sterk frame met ijzersterke wielen en een comfortabel rijgedrag. 
De onderdelen zijn slijtvast en niet zo zeer licht en de zithouding zit tussen 
sportief en comfortabel in. 

En het maakt niet uit of je fietsvakantie alleen in Nederland viert of de 
wereld over trekt. Zolang je bagage aan je fiets hangt, zijn die 
eigenschappen belangrijk. Een proefrit maken is daarom zo van belang, 
want dan weet je ook pas écht hoe de fiets zich gedraagt. 

We nemen je mee in de wondere wereld van vakantiefietsen!
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Wat zegt dat nu eigenlijk die stijfheid en sterkte? Je zou er bijna 
natuurkunde voor moeten studeren, dus daarom probeer ik het 
eenvoudig uit te leggen en leg ik eerst de begrippen uit. 

Treksterkte is het moment waarop je frame zou breken. Hoe 
sterker je frame, hoe later het moment van breken. Of hoe meer 
gewicht het frame kan verdragen alvorens het breekt. Op het 
moment dat de spanning (belasting) gelijk is aan de treksterkte van 
het materiaal, dan breekt het. 

Vloeispanning is het punt waarop het materiaal van elastisch naar 
plastisch gaat. Wanneer bij bepaalde belasting/spanning het 
materiaal niet meer terug buigt, maar permanent verbogen is, dan 
spreken we van een plastische vervorming. De vloeispanning ligt 

vóór de treksterkte, dat wil zeggen dat je frame eerst vervormt en 
daarna breekt. De vloeispanning is dus eigenlijk belangrijker dan de 
treksterkte, want aan een vervormd frame heb je tenslotte ook niets 
meer. 

Stijfheid is de weerstand tegen buigen. Het geeft aan hoeveel 
kracht er nodig is om het materiaal een bepaalde richting op te 
buigen. De stijfheid van een framebuis wordt uiteindelijk bepaald 
door de gebruikte buisdiameter en gekozen materiaalsoort. Hoe 
stijver een frame, hoe meer kracht nodig is om de vloeispanning te 

bereiken. Een stijver frame zwabbert dus minder wanneer je er 
gewicht aan hangt. 

B E G R I P P E N  S T I J F H E I D  E N  S T E R K T E
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In bovenstaande graf iek z i jn st i j fheid en sterkte 
eigenschappen van de drie belangrijkste frame-materialen 
naast elkaar gezet. 

Zoals je ziet ligt de vloeispanning net iets onder de 
treksterkte. 

Wil dat zeggen dat het ene frame materiaal beter is dan het 
andere? Zeker niet! Van de genoemde materialen kun je 

zowel een goede als een slechte fiets bouwen. De kwaliteit 
hangt af van de kunde van de framebouwer.



Wat moet je nu kiezen?  
Je kunt met een derailleur-versnelling de wereld over, maar je kunt dat ook met een Rohloff naaf of met een Pinion versnellingsbak.  

Waarom je het een boven het ander verkiest, heeft te maken met je eigen voorkeur, onderhoud, gemak én je budget. Rohloff en 
Pinion versnellingen zijn mooie staaltjes techniek, die inmiddels hun duurzaamheid hebben bewezen.  

Wanneer moet je nu welk systeem kiezen? Met onderstaande tabel maken we het makkelijker voor je.

D E R A I L L E U R ,  R O H L O F F  O F  P I N I O N
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Wil je.. Derailleur Rohloff Pinion

Zelf onderhouden? ✓

Zo min mogelijk onderhoud? ✓ ✓

Eenvoudig schakelen? ✓ ✓

Aanschafkosten laag houden? ✓

Overal onderdelen kunnen kopen? ✓

(In de toekomst) trapondersteuning met achterwiel-
motor?

✓ ✓

Riemaandrijving? ✓ ✓

Een stil systeem? ✓

Lichtgewicht? ✓

Groot bereik? ✓

Kleine tussenstapjes ✓

Supersterk achterwiel? ✓ ✓*

Prijsindicatie (aanschafprijs) € €€ €€€

*Mits gebruik wordt gemaakt van een single speed achternaaf, waarbij het wiel symmetrisch gespaakt is.



D E  J U I S T E  Z I T H O U D I N G

Niets zo vervelend als een fiets die niet past en die dus ook voor 

geen meter fietst. Dan heb je een prachtige fiets, maar plezier 
beleef je er niet aan. Een goede zithouding én de juiste 
framemaat zijn daarom van groot belang. 

Hoe bepaal je dat? Het is in ieder geval geen kwestie van ‘ik ben 

1 meter 80, dus dan is framemaat 57 de juiste framemaat voor 
mij.’ Er komt veel meer bij kijken en een goede fietsenmaker zet 
je op een pasfiets en bepaalt zo samen met jou je ideale 
zithouding. Daaruit vloeit voort welke framemaat dan geschikt is.  

Laat je niet verleiden door high tech computerprogramma’s. 
Natuurlijk geven die een goede eerste indicatie, maar het 
uiteindelijke finetunen doe je samen met de fietsenmaker.  

Je souplesse, je zithouding (comfortabel of sportief), je eigen 

voorkeur hebben allen invloed.  

Waar moet je dan wel op letten bij het afstellen van je fiets én 
het bepalen van de juiste framemaat? 

Hier volgen een 4-tal essentiële punten.
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Z A D E L H O O G T E

De meeste mensen zitten te laag op hun fiets, “want dan kan ik 
lekker makkelijk bij de grond.” Een fiets is om te fietsen en niet 

om lekker makkelijk stil te staan, toch? Staat je zadel namelijk te 
laag, dan kun je knieklachten krijgen en het is bovendien minder 
efficiënt.  

Bij de juiste zadelhoogte is je knie lichtgebogen (hoek tussen 27 

en 37 graden) wanneer je pedaal in de onderste stand staat en 
je heupen wiegen niet.  

Als je zadel aan de andere kant weer te hoog staat, strek je je 
knie te ver en ga je compenseren door met je heupen te wiegen. 

Dit veroorzaakt dan weer rugklachten. 

Een handige ezelsbrug: laat een been ‘hangen’ als je recht op je 
zadel zit. Houdt je heupen recht. Je hiel van je hangende been 
mag in dat geval je pedaal schrapen wanneer het pedaal in de 

onderste stand staat. 

Tip: 
Vind je het vervelend dat je vanuit het zadel niet met je voeten bij 
de grond kunt? Leer afstappen: 
Til jezelf eerst uit het zadel en rijk daarna met je voet naar de 
grond, met de bovenbuis tussen je benen. Zo sta je stevig! 
(Opstappen werkt precies andersom!)
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F I E T S E N  I N  N E D E R L A N D

LF-routes 
LF-routes zijn landelijke fietsroutes voor een meerdaagse 
fietstocht of fietsvakantie in eigen land. Natuurlijk kun je ook 
delen ervan fietsen voor een leuke dagtocht of een weekend 

weg; de Noordzeeroute (LF1) is bijvoorbeeld zo’n route. De 
routes zijn duidelijk aangegeven met bordjes en je kunt ze in 
beide richtingen volgen. 

Knooppunten  
Met knooppunten knoop je je eigen route aan elkaar. De 
knooppunten sluiten naadloos op elkaar aan en je fietst dus 
van knooppunt naar knooppunt. Ook deze routes zijn in beide 
r icht ingen bewegwi jzerd met wit -groene bord jes . 
Overzichtsborden onderweg geven afstanden aan en 

knooppunten van de regio. Ook zijn er kaarten verkrijgbaar. 
Knooppunten zijn een ideale manier om een dagtocht te 
plannen.

LF-routes

Knooppunten

Routeplanner Fietsersbond

De Achterhoek

Salland

http://www.nederlandfietsland.nl/lf-routes
http://www.nederlandfietsland.nl/knooppuntroutes
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG__Pxgt7VAhVDKVAKHaK1Bk8QFggnMAA&url=https://routeplanner.fietsersbond.nl/&usg=AFQjCNFO7y_q9U5Fly4uUejAvnhVDyE75g


Alles kan kapot. Duur, goedkoop, door eigen schuld, door iemand 
anders of gewone domme pech. Goed nieuws is, dat veel 

vervangen of gerepareerd kan worden of goede garantie-
voorwaarden heeft. Buiten dat is het natuurlijk nooit leuk als je 
spullen kapot gaan!  
Zo ging onze brander onderweg kapot, terwijl we nog drie dagen 
verwijderd waren van de bewoonde wereld! En de ritsen van onze 

dure Hilleberg tent kregen problemen; het elke dag in weer en 
wind met stof en zand open en dicht doen, doet zo’n rits niet 
goed. 
Ik weet ook niet hoeveel fietsbroeken we wel niet versleten 
hebben!  

Regent het een dag en heb je een flinke afdaling waarbij je 
regelmatig moet remmen? Zeg maar dag tegen je remblokken!  
Gelukkig hebben de meeste duurzame onderdelen een lange 
levensduur en als je ervoor zorgt dat je fiets vóór je vakantie 
gewoon tip top in orde is, is de kans zeer klein dat er iets kapot 

gaat onderweg. Hoewel, een lekke band kun je natuurlijk altijd nog 
krijgen! 

Je fiets, kleding en je uitrusting worden intensief gebruikt tijdens 
je vakantie en vaak in weer en wind. Naast normale slijtage 

kunnen je spullen ook door schuld van anderen kapot gaan. Na 
een vlucht bijvoorbeeld of tijdens vervoer in een bus.
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P E C H  O N D E R W E G

Minimaal mee te nemen voor een dag of weekend fietsen: 

✓ Plakspullen: solutie, bandenlichters, plakkers, schuurpapiertje 
✓ Binnenband 
✓ Fietspomp 
✓ Multi-tool of inbus-setje 

Minimaal mee te nemen voor een fietsvakantie: 

✓ Alles wat je voor een weekend meeneemt 
✓ Remblokken 
✓ Spaken + spakenspanner 
✓ Steeksleutel 15 als je met het vliegtuig reist 
✓ Tie wraps en duct tape 
✓ Boutjes en moertjes 

Minimaal mee te nemen voor een reis langer dan 3 maanden: 

Zie hiervoor de complete lijst in het volgende hoofdstuk.

In het volgende hoofdstuk hebben we een hele complete lijst van 
gereedschap en reserveonderdelen die je mee kunt nemen. Nu 
is dat natuurlijk een beetje overdreven voor een korte tocht en al 
helemaal onnodig als je er niet mee om kunt gaan! Om die reden 

is het wel belangrijk dat je je fiets  en de tools een beetje leert 
kennen en je in ieder geval de basiskennis beheerst.
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Wereldfietsers in spé kiezen meestal voor een van de drie 
klassieke routes voor hun grote avontuur. Ontmoetingen met 
gelijkgestemden vormen dan ook een deel van het avontuur en 
zo zul je regelmatig met andere fietsers opfietsen. Natuurlijk zijn 
er variaties op de routes en kun je erop los combineren als tijd 

en geld geen rol spelen. 

Over de Zijderoute naar Azië  
Misschien wel de meest gekozen route; van huis uit naar het 
Oosten en maar zien waar de reis eindigt. Overland reizen door 

landen met een rijke cultuur, afgewisseld door prachtige 
berglandschappen en eindeloze vlaktes. Het is ook een route 
waar je flexibel moet zijn, omdat het verkrijgen van een visum een 
uitdaging kan zijn. Het vereist planning en je krijgt daarbij ook te 
maken met extreme klimaatwisselingen. Ook zijn er voor de 

meeste mensen taalbarrières wat het reizen moeilijker kan 
maken. In Turkmenistan en Kazachstan is het een race tegen de 
klok, omdat deze landen alleen visa afgeven voor een zeer 
beperkte tijd. En reizen in Tibet mag alleen onder begeleiding en 
in groepsverband, als het al mag.  

Maar het idee van gewoon de deur achter je dicht trekken en 
steeds verder van huis fietsen is zeer aantrekkelijk. Naar China? 
Of misschien wel door naar Australië en Nieuw-Zeeland? 

Beste moment om uit Nederland te vertrekken:  

maart - april Tip: 
✓ Neem cash (dollars) mee, pinnen kan een probleem zijn (bv. Iran)

Afrika: van Caïro naar Kaapstad  
Nog een populaire overland-route: Afrika van Noord naar Zuid, 
dwars door het continent waar de fiets het meest populaire 
vervoersmiddel is. Deze klassieke route begint voor de meesten 
in Egypte en de afstand ligt rond de 12.000 kilometer. Je fietst 

door Egypte, Sudan, Ethiopië, Kenya, Tanzania, Malawi, Zambia, 
Botswana, Namibië en Zuid-Afrika. Op dit moment is het helaas 
niet mogelijk om met de fiets in Caïro te geraken, dus je zult een 
stuk moeten vliegen. 
Er zijn ook fietsers die via de westelijke kant naar Kaapstad 

fietsen, maar reizen worden vaak onderbroken door visum-
perikelen en onrust. Het maakt het daarom geen eenvoudig 
continent om door te steken, vooral wanneer je de westelijke 
route wil fietsen. Afrika is overigens ook niet goedkoop, dus houdt 
daar rekening mee. En dan heb je de vele verhalen van stenen-

gooiende kinderen in Ethiopië, dus wees daarop voorbereid. 
Een positieve noot is dat je in Afrika open landschappen vindt, 
imposante berggebieden doorkruist en wilde dieren een 
onvergetelijke indruk achterlaten.  

Beste moment om noordelijk Afrika door te steken:  
oktober - april

K L A S S I E K E  R O U T E S



194

S L O T W O O R D

Wat begon als een handreiking is uiteindelijk uitgegroeid tot dit 
uitgebreide handboek voor vakantiefietsers en wereldfietsers. 
Elke keer als een klant in de winkel een specifieke vraag had of 

wanneer iemand me iets vroeg tijdens een lezing, bedacht ik me 
‘dat moet ook in het boek!’. Soms discussieerden Marco en ik 
over een onderwerp en hadden we nieuwe inzichten. Zo werd de 
handreiking alsmaar dikker en uitgebreider en besloten we er 
uiteindelijk een boek van te maken. 

Het doel van het boek is om (toekomstige) vakantiefietsers en 
wereldfietsers te informeren en te inspireren. Met die doelen in 
ons achterhoofd hebben we naast feiten vooral ook onze eigen 
jarenlange ervaring als wereldfietsers gedeeld. We hebben het 

boek ook aangevuld met foto’s en korte anekdotes om je zo als 
fietser te inspireren en ideeën te geven. 

De inhoud is verder aangevuld, geschrapt en verbeterd door 
Chantal de Wit en Elmar van Drunen. Het boek had overigens 

nooit tot stand gekomen zonder de kennis van Marco de Wit. Ik 
vond het geweldig om dit allemaal te leren, te delen en om er iets 
moois van te maken.  

Heel veel fietsplezier! 

Ellen van Drunen


