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Inleiding 

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. 
Toen ik 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 
ruiger. Het 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!  

In deze handleiding vind je tips voor het plannen en uitvoeren van jouw eerste fietsvakantie. 
Heel veel plezier, geniet en raak maar net zo verslaafd als wij. 

“Niets moet, alles mag.”  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1. Wat is het? 

Bij een fietsvakantie is de reis op zich, het onderweg zijn je doel. En dus niet zozeer de 
‘bestemming’. Onderweg staan je zintuigen op scherp; je ziet veel meer, je ruikt veel meer en 
je voelt veel meer. De zon op je huid, de wind door je haren. Je bent één met je omgeving en 
sjeest er niet als een razende langs. Mooie ontmoetingen, prachtige landschappen en 
bijzondere plekken om even stil te staan of zelfs te kamperen. Bovendien ben je lekker 
sportief bezig! 

Maar het is ook wel eens anders… het is ook wel eens afzien. Te heet, te koud, te veel wind 
tegen, te veel regen, te steil en nog veel meer. De camping die je op het oog had, is dicht of 
vol. De winkels zijn gesloten op het verkeerde moment (siësta bijvoorbeeld) of misschien word 
je wel ziek. 

Maar, laat dat je niet weerhouden! Je zult merken, dat de zwaarste momenten uiteindelijk de 
mooiste herinneringen zijn. Die zware klim waarbij je het laatste stuk moest lopen? Staat 
eeuwig op je netvlies. Of die onbeschrijfelijke tegenwind, waartegen je aan het vechten was 
met nog geen vijf kilometer per uur? Maar je het uiteindelijk toch overwonnen hebt? Dat zijn 
de momenten om trots op te zijn en zorgen achteraf natuurlijk voor de mooiste verhalen! 

Tip: je kunt het zelf zo makkelijk of moeilijk maken als je wilt! 

Feiten van een gemiddelde fietsvakantie: 

- je zit ongeveer 4 - 6 uur per dag in het zadel 
- je stopt regelmatig voor een snack, een foto of gewoon omdat je daar zin in hebt 
- je bepaalt zelf het tempo 
- ja, het is soms zwaar 
- voor elk probleem onderweg is een oplossing 
- het is de mooiste manier van reizen en een land te leren kennen 

Voor het eerst op fietsvakantie  4



Ellen van Drunen Bike4travel

2. Planning, route & vervoer 

De allerleukste vragen: waar wil je heen, hoe lang wil je weg en wat zoek je? Hou je van natuur 
en eenzame landschappen of ben je meer een cultuursnuiver? Fiets je het liefst over de meest 
afgelegen en vaak slechtste wegen of geef je de voorkeur aan asfalt? 

Tips: 

- zorg voor afwisseling 

- pak een landkaart en stip de plekken aan die je graag wilt zien/fietsen  

- plan je vakantie niet van dag tot dag, laat veel aan het toeval over en houdt rekening 
met de eventuele terugreis 

Vragen waar je over na kunt denken: 

- ga ik voor comfort of minimaal? > heeft invloed op je paklijst 
- ga ik voor asfalt of offroad? > heeft invloed op je fiets en de onderdelen, en je dagafstand 
- zware bergpassen of meer doorgaande route? > heeft invloed op jezelf 
- hoe lang wil ik op reis? > heeft invloed op je route 

2.1 Bestemming 

Fiets je van huis uit weg? Of maak je een rondje vanuit je woonplaats? Start je liever op een 
andere plek en ga je dan van A naar B of vertrek je weer vanuit dezelfde plaats? 

De wereld ligt aan je voeten en je kunt (bijna) overal wel fietsen! Kies een bestemming die je 
aanspreekt, gebaseerd op de cultuur, het landschap, een combinatie daarvan of wat dan ook 
waar je hart sneller van gaat kloppen. Misschien geef je wel de voorkeur aan een mooie 
bekende route, zoals naar Santiago de Compostela of de route naar Rome.  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2.2 Route 

Is de bestemming bekend, schaf een redelijk gedetailleerde kaart aan van het land of het 
gebied waar je gaat fietsen. Of koop het routeboekje/de routekaarten als je een bestaande 
route gaat fietsen.  

Tip: leg je route niet compleet vast! Het is ter plekke namelijk altijd anders dan je je 
voorgesteld had en zo geef je jezelf de vrijheid om ‘af te wijken’ van je plan. 

De route die je wilt en kunt fietsen hangt natuurlijk af van de dagafstanden die je kunt en wilt 
maken. Ook neem je misschien wel eens een rustdag om een stadje of museum te bezoeken. 
Bedenk ook dat je misschien minder kilometers af kunt leggen dan je van te voren bedacht 
had, doordat de wegen slechter zijn dan gedacht. Of omdat er toch best veel hoogtemeters 
gemaakt moeten worden. Maak het dus niet te uitdagend voor jezelf! 

Wat kun je dan gemiddeld afleggen? Dat hangt af van veel omstandigheden, zoals het weer, 
de kwaliteit van de weg, hoe zwaar de route is, de hoogte, je eigen vorm van de dag etc. 
Het gemiddelde ligt waarschijnlijk ergens tussen de 60 en 120 kilometer per dag, met 
uitschieters naar beneden en boven.  

2.3 Vervoer 

Als je kiest voor een vertrekplaats en/of aankomstplaats anders dan je woonplaats, zul je 
vervoer moeten nemen om daar te geraken. Hieronder de meest voorkomende manieren van 
vervoer. 

2.3.1 Auto  

Ga je met de auto naar je beginpunt, zorg ervoor dat je deze veilig kunt parkeren. Het is beter 
om deze bij ‘bekenden’ achter te laten, zoals iemand van Warmshowers. Of boek een 
hotelovernachting voor de eerste en laatste nacht en vraag of je je auto bij het hotel kunt 
laten.  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2.3.2 Trein 

Bijna altijd moet je van te voren reserveren voor je fiets, aangezien de fietsplekken beperkt 
zijn in de meeste treinen. Ook mag je fiets niet mee met de meeste buitenlandse intercity’s. 
Het is verstandig om je treinreis van te voren te boeken. 

Tip: treinreiswinkel.nl  

2.3.3 Vliegtuig 

Een snelle manier om op je bestemming te komen, maar heeft enige voorbereiding nodig. 
Maatschappijen hanteren verschillende voorwaarden, vraag die dus goed na voordat je boekt.  
Het is belangrijk om je fiets goed te beschermen voor de vlucht, want helaas gaan ze vaak niet 
heel zuinig om met je fiets. Het is altijd weer spannend als je op het vliegveld staat te wachten 
op je fiets, gelukkig gaat het in de meeste gevallen goed. 

Tips voor het inpakken van je fiets: 

- pak thuis je fiets al in, dat scheelt een hoop gedoe op het vliegveld 

- gebruik een kartonnen fietsdoos en maak deze zo klein en handelbaar mogelijk. Soms 
moet de fietsdoos namelijk door de scanner… 

- haal je voorwiel eruit, haal je stuur los, haal je pedalen eraf en zet je zadel laag. Maak 
eventueel je voordrager ook los. Lucht halen we nooit uit de banden, tenzij op verzoek. 

- Zet je versnelling voor op het kleinste blad en achter op het grootste blad (derailleur) 

- bescherm je frame en de kwetsbare draaiende onderdelen met karton en/of 
bubbeltjesplastic. Je kunt ook buis-isolatie om je frame/voorvork doen 

- maak ‘draaggaten’ in de doos en plak de hoeken goed af 

- vermeld je bestemming en je telefoonnummer op de doos  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2.3.4 Fietsbus 

Er zijn organisaties die je fiets met een bus/vrachtwagen brengen of halen van verschillende 
bestemmingen in Europa. Zo kun je zelf bijvoorbeeld terugvliegen of treinen en brengen ze je 
fiets netjes terug aan huis. 
Een bekende organisatie is Soetens Fietsvervoer, deze staat goed aangeschreven. 

Tip: http://www.fiets-vervoer.nl 
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3. Voorbereiding 

Leuk, de bestemming is gekozen, de kaarten zijn binnen en vervoer is geregeld. Nu kun je aan 
de slag met de rest van de voorbereiding: is je fiets tip top in orde? Heb je alle nodige spullen 
in huis en ben je er zelf klaar voor? Maar, maak het allemaal niet moeilijker dan het is! Sta 
vooral open voor het onbekende. 

3.1 De fiets 

Nieuwe fiets 
Heb je nog geen fiets en wil je er nog een aanschaffen? Stel jezelf dan de vraag waar je de fiets 
voor gaat gebruiken? Is het alleen voor vakanties in Nederland, Europa of zelfs verder en 
langer? Fiets je met volle bepakking of slechts licht bepakt zonder kampeerspullen? 

Je kunt een fietsvakantie maken op een oude tweedehands fiets, op een peperdure fiets en 
alles daartussenin. Een paar tips voor een goede vakantiefiets: 

- het frame moet sterk genoeg zijn om jou en je bepakking te kunnen dragen 
- wielen, wielen, wielen. Sterke wielen zijn zeer aan te raden en nemen een hoop zorgen weg. 

Let hierbij op dubbel butted spaken, dubbelwandige vakantievelgen en dat het wiel goed 
gebouwd is.  

- sterke dragers; zoals Tubus 
- fietshouding: voordat je een fiets koopt, zorg dat er een fietsmeting wordt gedaan, zodat je 

zithouding goed is voor een dag in het zadel 
- neem een comfortabel zadel 
- vering is niet noodzakelijk, comfort haal je onder andere uit brede banden 

Een paar overwegingen bij een nieuwe fiets: 
- Versnelling: derailleur / Rohloff / Pinion en Ketting of Riem? 
- Maat: 26 inch of 28 inch (29-er)? 
- Remmen: Velgremmen of schijfremmen; V-brakes of Magura? 
- Banden: geen enkele band is geschikt voor alles, kies een band die bij je vakantie past. 

Schwalbes Marathon Green is een redelijk goede allround band. 
Schwalbes Allmotion is een comfortabele band 
Schwalbes Mondial kies je voor lange reizen 
(Zie de bandenwijzer in de winkel) 

Tips: 

- een nieuwe fiets kopen kost tijd en er zijn altijd levertijden waar je rekening mee moet 
houden, stel de aankoop dan ook niet uit tot het laatste moment! 

- zorg ervoor dat je minimaal 1000 kilometer hebt gefietst met je nieuwe fiets voordat je 
ermee op vakantie gaat  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Onderhoudsbeurt 
Voordat je met vakantie gaat, zorg dat je fiets in orde is. Let hierbij op de volgende punten: 
- remmen na laten kijken 
- spaakspanning na laten kijken 
- aandrijving na laten kijken 
- eventueel nieuwe banden 

Pech onderweg 
Het is verstandig om tenminste over basiskennis te beschikken om je fiets onderweg te 
repareren mocht dat nodig zijn, denk hierbij aan: 

- zelf een band kunnen plakken 
- zelf een binnenband kunnen verwisselen 
- zelf remblokken vervangen / remmen afstellen 
- zelf je ketting kunnen ponsen 
- zelf je derailleur versnellingen af kunnen stellen 

Onderstaand een paklijst met gereedschap en reserveonderdelen voor je korte vakantie, 
voor een langere reis is deze uitgebreider (zie de handleiding voor wereldfietsers in de 
winkel). 

Lijst met gereedschap en reserveonderdelen Algemeen 

Magura & Rohloff 

Derailleur 

Pomp Plakspullen slaapmat Lagervet Boutjes en Moertjes

Velglint Buitenbandplakkers Spaken Zadelklem

Steeksleutel 15 pedalen Spakenspanner Tie wraps Tandenborstel

Binnenbanden Bandenplakkers Leatherman tool Inbussleutels

Bandenspanningsmeter Bandenlichters

Magura leiding Rohloff kabel Steeksleutel 8 Magura Thorx 20 Rohloff

Kabelknipper Rohloff Magura remblokken Kroonsteentje Interne schakelkabel

Reserve riem

Cassette verwijderbaar Kettingpons Kettingolie Missing Link

Versnellingskabels
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3.2 Bepakking 

Koken 

Slapen 

Kleding 

Elektronica 

Toiletspullen 

* Vooral handig buiten Europa of als je gaat vliegen. Binnen Europa zijn gasbranders volop te krijgen, 
maar benzine is altijd te krijgen! Een waterfilter is handig als je gaat wildkamperen en ook aan te raden 
buiten Europa. 

Spatel Spork Afwasmiddel Waterzakken

Pannen Opvouwbare borden Mes Theedoek

Benzinebrander* Opvouwbare mokken Vouwbaar teiltje Waterfilter*

Kruiden Snijplankje Afwasborsteltje

Slaapmatje Slaapzak Stoeltjes Lakenzak

Kussentje Oordoppen Mini pomp voor NeoAir Tent

Hoofdlamp

Korte fietsbroek Korte broek Regenbroek Beenstukken

Petje Lange broek Lange fietsbroek Basislaag ondershirt

Fleecetrui Zwemkleding T-shirt / fietsshirt Fietsschoenen (berg-)

Sokken Buff Windjasje Crocs / slippers

Ondergoed Fietshandschoenen Gore-tex regenjas Mid-layer shirt

iPod Mobiele telefoon Fototoestel Geheugenkaartjes

Wereldstekker (buiten 
Europa)

Oplaadapparatuur Fotolenzen Oplaadbare batterijen

GPS

Tandenborstel Shampoo WC-papier Medicijnen

Tandpasta Handdoek EHBO-set Deet

Deodorant Scheerspullen Zonnebrand Zeep

Voor het eerst op fietsvakantie  11



Ellen van Drunen Bike4travel

Overig 

Tips:  

- werk met laagjes kleding voor zowel warme als koude omstandigheden 

- gebruik een dagportemonnee met oude bankpassen en je dagbudget en stop de rest van 
je geld en bankpassen diep weg 

3.3 Trainen? 

Een veel gestelde vraag: moet je trainen? Ja en nee. Nee het is niet noodzakelijk, je bouwt snel 
genoeg ritme en conditie op. Ja, het maakt het wel een stuk makkelijker als je al wat 
fietskilometers in de benen hebt! 

Een paar goede trainingsdagen op de fiets met je bepakking eraan zijn handig om de 
volgende redenen: 

- je kweekt zitvlees 
- je komt erachter of je zadel comfortabel genoeg is voor een lange fietsdag 
- je komt erachter of je wel de juiste fietshouding hebt voor 4 - 6 uur in het zadel 
- je hebt alvast een basisconditie en de juiste spieren gebruikt 

Zonnebril Zitlapje Opvouwbaar rugzakje Sloten

Wegenkaarten Bankpassen Fietscomputer Portemonnee

Muskietennetje Dagportemonnee Credit Card (VISA & MC) Cash (dollars/euros)

Paspoort Medisch Paspoort
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4. Onderweg 

Elke dag is anders, elke dag een verrassing en elke dag een avontuur. Je leeft een vrij leven en 
bepaalt zelf (of samen) wat je doet. Of je een lange fietsdag maakt, of een korte. Of je wel of 
niet gaat fietsen met dat slecht weer en of je links of rechts gaat. In dit hoofdstuk wat tips voor 
onderweg. 

4.1 Eten 

Als je fietst, heb je altijd trek! Zorg voor een goed ontbijt; zoals havermout met noten en 
vruchten bijvoorbeeld. Of haal broodjes bij een bakker. 
Neem snacks, koeken of repen mee voor onderweg.  

Tips: 

- houd rekening met siësta’s  

- doe inkopen voor je avondmaaltijd / ontbijt in het laatste dorpje wat je die dag tegen 
komt 

- neem altijd een ‘noodmaaltijd’ mee in je tas, mocht je een keer niets tegenkomen 

- pasta’s doen het altijd goed 

- lekker uit eten gaan hoort ook bij een leuke vakantie! 

- pak eens een terrasje; koffie met appeltaart is een must voor iedere vakantiefietser! 

4.2 Slapen 

Kamperen doen wij het liefst! Op de mooiste plekken, midden in de natuur met de meest 
bijzondere uitzichten. Het is goedkoop en je leeft in je eigen ‘huis’! 

Tent: wij kozen voor een ruimere tent dan onze normale ‘vakantie-tent’. Voordeel is meer 
comfort, nadeel is meer gewicht. 

Matje: wij kozen voor een 4-seizoenen matje van Therm-a-Rest (NeoAir). Ideaal voor de koude 
nachten, minder geschikt voor de tropen. Mat is dik en comfortabel, niet groot en gewicht is 
redelijk. 

Slaapzak: wij kozen voor een donzen slaapzak die tot -5 graden comfortabel is. Dons heeft 
voor- en nadelen. Grootste voordelen: licht in gewicht en klein in pakvolume. Nadeel: isoleert 
niet meer wanneer het dons nat is geworden. 

Voor het eerst op fietsvakantie  13



Ellen van Drunen Bike4travel

Handige websites voor (betaalbare) overnachtingsmogelijkheden: 
warmshowers.org 
http://www.vriendenopdefiets.nl/nl/ 
http://www.kamperen-bij-de-boer.com 
http://www.archiescampings.eu 

booking.com om ter plekke of de avond ervoor een hotelletje te reserveren 

4.3 Navigeren 

Wij gebruiken de volgende middelen om te kunnen navigeren: 

- GPS met OSM kaarten http://garmin.openstreetmap.nl 
- Wegenkaarten 
- Routekaarten- of boekjes voor leuke autovrije routes 

4.4 Pech onderweg 

Alles kan kapot. Zelfs die hele dure fiets! Onderdelen slijten en moeten wel eens vervangen 
worden. En een lekke band krijg je zelfs bij de beste anti-lek band! 
Leer je fiets dus kennen, zorg dat je de basiskennis in huis hebt om deze te repareren.  

Weet je het niet? Er zijn op Youtube voldoende filmpjes met instructies. 

Tips: leuke en handige apps  

- TrackMyTour: maak elke avond een waypoint (offline) van je locatie, schrijf er een stukje bij 
en voeg een foto toe. Alles om een dagboek bij te houden! (gratis voor 1 kaart) 

- Warmshowers: toegang tot de database van Warmshowers (gratis) 
- Bike Doctor: fiets reparatie gids, met handige instructies (4,99 EUR) > ook voor Android 
- Skype: contact met het thuisfront 
- Social Media apps 
- booking.com voor als je eens een goed hotel nodig hebt 
- TripAdvisor voor reviews van hotels en excursies 
- Apps voor je bankzaken 
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4.5 Fysieke & mentale uitdaging 

Een fietsvakantie is geen race! Je hebt de hele dag de tijd om van A naar B te geraken en wat B 
dan is, bepaal je zelf. 

Tips: 

- begin niet meteen met de zwaarste route 

- zorg dat je zithouding goed is 

- zorg dat je zadel goed zit 

- wen langzaam aan een fietsdag van 4 - 6 uur 

- luister naar je lichaam en neem ook rust 

- het is geen race (voor de meesten niet althans) 

Ook mentaal kan het wel eens zwaar zijn, want soms zit je er gewoon even doorheen! Las een 
pauze in, neem een rustdag (of twee)! 

4.6 Veiligheid 

Gevaar kent vele vormen: die automobilist die niet oplet, iemand die in jou of je fiets een 
makkelijke prooi ziet, wilde dieren of je eigen klungeligheid bij die ene afdaling. 

Tips: 
- gebruik een dagportemonnee 
- houd je aan de regels met betrekking tot wilde dieren 
- zorg dat je goed zichtbaar bent bij slecht weer  
- spiegeltje voor achteropkomend verkeer 
- wij zetten altijd onze fietsen op slot, ook in hotels, het liefst aan iets vast gemaakt. 
- sluit een verzekering af voor je fiets; https://www.unigarant.nl/mobiliteit/fietsverzekering/ 

5. Handige links 

www.wereldfietser.nl 
https://www.windfinder.com/forecasts/#6/52.500/5.750 
http://www.crazyguyonabike.com/doc/locales/?o=tS&doctype=article 
www.europafietsers.nl 
www.treinreiswinkel.nl 
www.bike4travel.nl  
www.bicycle-junkies.com
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