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2019 Zeilweekend Vrienden op de fiets

Lengte: 490.71  km
Stijging: 1006  m
Moeilijkheidsgraad: 9/10
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Met mijn Koga en al zeilend voor de wind gaan.

Het roer is definitief om en dat heeft alles te maken met de zeilcursus die ik volg.
 

Mijn eerder gemaakte plannen om een uitgebreid rondje Nederland / België te fietsen 
liggen digitaal op de plank tot 2020. Want het is te gek voor woorden maar ik / wij komen 
in tijd nood. Maar we genieten dus wat wil een pensionado nog meer? 
Ook ben ik lid geworden van vrienden op de fiets, dus de tent en matras / slaapzak 
blijven deze keer thuis.
Want ik ga op acht verschillende adressen op de route slapen en het is toch geweldig dat 
vrienden op fiets alweer zo’n 35 jaar bestaat.

Voor mij is dat iets heel nieuws qua reizen, want ik heb nog nooit zo strak gepland gefietst 
in de afgelopen jaren sinds mijn pensioen, als deze aankomende 500 km.
Ook ga ik samen met mijn lief Jeltje fietsen, althans de eerste en de laatste dag. Samen  
fietsen we vanuit huis op de eerste dag naar Hoenderloo. Na de overnachting nemen we 
afscheid en Jeltje fietst dan weer retour naar Grave en ik fiets via Radio Kootwijk door 
naar Kampen. 
In Kampen overnacht ik met het uitzicht op de IJssel en gelet op het prettige 
telefoongesprek wat ik met de gastvrouw had, weet ik nu al dat het een bijzondere 
ontmoeting wordt. 
Op de derde dag fiets ik naar Balk om aldaar te overnachten.
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Op de vierde dag fiets ik naar de Stayokay Hostel in Heeg / Friesland en verblijf daar dan 
twee nachten.  Want hier sluit ik voor drie dagen aan bij de overige zeilgenoten die 
allemaal lid zijn van de 

“Radboudzeilverening Voordewind”

 Zeilen, de mooiste sport die er is! 

Maar volgens mij is het lange afstand fietsen zeker
aan te bevelen indien je gezondheid dat toelaat.

Van begin april tot eind oktober kunnen de leden van Voordewind zeilen met één van de 
vier open zeilboten op De Gouden Ham bij Maasbommel en op De Kraayenbergse plassen 
bij Linden. 
Er zijn  vier boten, twee valken in Linden, een Centaur en een Randmeer in Maasbommel.
Jaarlijks wordt er voor acht personen een zeilcursus voor beginners georganiseerd.

Na het Friesland zeilweekend ga ik op zondagavond na het avondeten afscheid nemen 
van alle zeilers die per auto weer naar huis gaan. Omdat ik het waarschijnlijk niet leuk is 
om alleen achter te blijven in de Hostel te Heeg, ga ik op die avond op mijn trouwe fietsje 
verder naar een gastadres in Nijhuizem. 
De volgende ochtend vertrek ik via Workum naar Stavoren. Ik heb deze dag alle tijd om 
rond te kijken en mijn opgedane zeil ervaringen van het weekend te verwerken. Want 
mijn online gereserveerde overtocht naar Enkhuizen is pas omstreeks 18:30 uur. 
De overtocht neemt plus minus 80 minuten in beslag en dat is natuurlijk afhankelijk van 
de weersomstandigheden.  Ik doe de overtocht omdat ik het leuk vind om te varen, want 
mijn eerste werkervaring heb ik 6 jaar opgedaan bij de Koninklijke Marine. 
De afsluitdijk zou geen optie kunnen zijn, omdat die voor de komende 3 jaar, voor een 
groot gedeelte niet toegankelijk is voor fietsers. In eerste instantie zou de dijk helemaal 
niet begaanbaar zijn voor fietsers. Maar door een protest van o.a. uit de fietsersbond heeft 
de minister het voor enkele zondagen een aanpassing weten te regelen.
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Aan de overkant vanaf Enkhuizen ga ik nog zo’n 
30 minuten fietsen voordat ik op mijn volgende 

overnachting adres ben aangekomen in 

Venhuizen, dat ligt ongeveer 10 km vanaf 

Enkhuizen. Ik wilde eigenlijk in Enkhuizen zelf 

overnachten maar dat is me helaas niet gelukt en 
ik heb daarvoor zeker 6 a 8 gastadressen voor 

benaderd. En toen dacht ik dan maar even buiten 

Enkhuizen. Terwijl Enkhuizen echt een mooie 

plaats is om te bezoeken en om te zijn.

Vanuit Venhuizen ga ik naar Ilpendam. 
En die plaats kent u misschien vast nog wel van Anton Heyboer en zijn vijf bruiden?
 

Met zijn excentrieke levensstijl is Anton Heyboer tijdens zijn leven al een legende. Zijn 
kunst lijkt hierdoor wat ondergesneeuwd. Toch is Antons werk opgenomen in talloze 
museale collecties over de hele wereld. Hij is diverse malen onderscheiden, ook 
internationaal. 
Een bijzonder kenmerk van zijn leven is het feit dat hij met vijf vrouwen samenleefde. En 
dat ook in alle openheid doet en er graag over vertelt. Een polyamorist avant la lettre? 
Misschien is het grootste voordeel van de polyamorie voor hem dat zijn vijf bruiden in 
geschriften, cd’s en films de legende tot op de dag van vandaag levend houden. 

Als je de gedachte hebt dat het met “Vrienden op de fiets” een eitje is om een overnachting 
te regelen, dan heb ik daarin de afgelopen dagen andere ervaringen mee opgedaan. En 
niet dat ik nu al en daarmee een negatieve gedachte wil mee beogen, zeker niet.
Maar ik ben wel drie dagen bezig geweest om 8 overnachtingen te regelen en daar ben ik 
een maand van te voren mee aan de slag gegaan. 
Door te bellen - mailen - ingesproken teksten - WhatsApp. 
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Dus het is niet zo flexibel als met een tentje op de camping. Dus het is niet zo ik stap op 
mijn fiets c.q. wandelend met de gedachte gang , ik heb vanavond een onderkomen. Maar 
neemt u gerust de moeite om de positieve ervaringen te lezen, die gedeeld worden op de 
site van “Vrienden op de fiets”.

Zo kun je het regelen om te  overnachten bij gastadressen van Vrienden op de Fiets. En dat is niet 
alleen in Nederland maar ook ver daarbuiten. En dat laatste heb ik nooit eerder geweten. Maar ik kijk 
nu al uit naar de diversiteit en de bijzondere ontmoetingen, van de diverse locaties en de daarbij 
behorende gastvrouwen en heren. 

Tijdens meerdaagse wandel-en fietstochten bijkomen en weer opladen. Zodat u er de volgende 
dag weer vol goede moed tegenaan kunt. Daarvoor kunt u terecht bij één van de 6.000 
gastadressen van Vrienden op de Fiets.  

Wat kunt u verwachten? 
Een gastvrije ontvangst…  
door particulieren die één of meerdere logeerplekken aanbieden voor sportievelingen die 
meerdaagse tochten maken. Reken niet op een viersterren accommodatie, maar wel op een 
schoon bed en een goed ontbijt. 
Overnachten bij mensen thuis…die het leuk vinden u een prettige slaapplaats en een gezellig 
onderkomen te bieden. Laat u verrassen door de gastvrijheid op uw overnachtingsadres. Wie 
weet, maakt u vrienden voor het leven. 

Een Vriendenprijs…van € 22,50 per nacht per persoon, inclusief ontbijt (exclusief 
toeristenbelasting), een prijs die past bij het sportieve en sociale karakter van Vrienden op de 
Fiets. 

Vrienden op de Fiets is niet alleen een netwerk van slaapplekken, maar ook een bron van 
bijzondere ontmoetingen en mooie verhalen. Speciaal voor het 35-jarig bestaan vroegen we een 
paar gastadressen en Vrienden naar hun ervaringen.  

In 5 stappen een overnachting regelen;

Word Vriend voor € 8 per kalenderjaar. 
Log in met uw Vriendennummer om online een gastadres 
langs uw route te vinden. Of gebruik de adressengids. 
Reserveer telefonisch. Ga op pad en vergeet uw (digitale) Vrienden-pas niet. 
Bel aan, rust uit en slaap goed. 

Vanuit Ilpendam fiets ik na Amersfoort en daar ontmoet ik mijn lief ook weer. 

Jeltje fietst die dag dan vanuit Grave naar Amersfoort. We hebben daarvoor twee nachten 
een overnachting geboekt. Dat hebben we gedaan om een rustdag in te plannen en tevens 
om Amersfoort beter te verkennen. Ik had de boeking per email gedaan en werd door de 
gastvrouw terug gebeld of dat wij er geen problemen mee hebben dat we bij een jong 
gezin met twee opgroeiden kinderen zouden verblijven? Wij vinden dat geen probleem, 
want we hebben een prachtig onderkomen en dat weten we aan de hand van de foto’s van 
het internet. En dan is het de bedoeling om na dit gebeuren samen weer naar huis te 
fietsen. 
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https://www.vriendenopdefiets.nl/nl/page/verhalen-van-vrienden
https://www.vriendenopdefiets.nl/nl/page/35-jaar-vrienden-op-de-fiets
https://www.vriendenopdefiets.nl/nl/page/vriend-worden


Ik neem mijn petje af voor Jeltje want 8 maanden geleden heeft ze links een nieuwe heup 
gekregen en 4 maanden geleden de rechter heup. En toch fiets ze zomaar 70 km op een 
dag al dan niet met ondersteuning. Want vaak zet ze de ondersteuning uit om haar 
spieren meer te belasten, om zo te versterken. Geweldig toch?

Hoe leuk kun je het samen maken en hebben, na een werkzaam leven?
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