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Vrienden op
de Fiets

Fietser
Tijdens enkele fietstochten logeerde Ries Brand
met zijn dochter bij Vrienden op de Fiets. ‘De
gastadressen zijn op fietsers gericht en heel
gevarieerd. Met slecht weer is het fijn om een
droge en warme slaapplek te hebben. Als je
van tevoren adressen uitzoekt die leuk zijn voor
een kind, is het echt een avontuur. Zo sliepen
we in een watertoren en een pipowagen, op
een tjalk en een ezelboerderij. Mijn dochter wil
sowieso wéér gaan.’ Ook Brand en zijn dochter
ontmoetten vooral gastvrijheid. ‘Bij één adres
belde ik op de dag zelf dat we er aankwamen. Ik
hoorde aan de stem dat we welkom waren. Een
andere keer overnachtten we bij iemand die zelf
niet van voetbal hield. Zij had wel een tv bij ons
neergezet, zodat ik de halve finale tegen Uruguay kon zien. Dat was heel attent.’ Over het
comfort heeft hij weinig te klagen, ook al moet
je volgens hem geen vijfsterrenhotel verwachten. ‘Sommige adressen doen er niet eens veel
voor onder, maar andere zijn weer heel basic.
In een slechte zomer kun je best in een vochtig
caravannetje terechtkomen.’

Nel de Blécourt wilde fietsers helpen die niet in een tent wilden
en voor wie een hotel te prijzig is. Het begon met zeventig
gastadressen in Gelderland. Inmiddels telt Vrienden op de Fiets
zo’n 4500 adressen in heel Nederland. 55-plussers zijn er dol op.

I

n Overijssel en Brabant verschenen
in de jaren tachtig goedkope trekkershutten voor fietsers. Maar in
Gelderland was niets voor fietsers
die niet in een tent wilden en een hotel
te duur vonden. Het was Nel de Blécourt
uit Zevenaar een doorn in het oog en
ze schreef een brief aan het huis-aanhuisblad De Arnhemse Koerier waarin
ze haar plan uiteenzette om een netwerk
van overnachtingsadressen bij mensen
thuis op te zetten. Dat leverde zeventig
adressen op in Gelderland. Met hulp
van een oproep in De Kampioen van
de ANWB bereikte ze uiteindelijk heel
Nederland.

Adressenboekje
Na zes jaar had De Blécourt al 630
adressen verzameld. Elk najaar belde ze
van half oktober tot de kerstdagen alle
adressen af om te vragen of men nog mee
wilde doen. ‘We bellen steeds ’s avonds,
want dat is goedkoper’, vertelde ze in
1990 aan de Vogelvrije Fietser. Daarna
werd het adressenboekje in drie maanden in elkaar gezet. Aanvankelijk werd
het gefotokopieerd, maar na drie jaar was
er al zo veel vraag naar dat een drukker
werd ingeschakeld.
Nel de Blécourt overnachtte zelf nooit
op een van de adressen. ‘Ik ben er een
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beetje huiverig voor om bij ze langs te
gaan. Dan voel ik me een pottenkijker, zo
van: ik kom eens controleren hoe het hier
is. We gaan alleen bij mensen op bezoek
als er klachten over hen zijn. Maar dan
met de auto.’

Groei
Inmiddels heeft de stichting ruim 70.000
donateurs en tegen de 4.500 gastadressen. Voor 8 euro ontvang je een boekje
met alle gastadressen, een lidmaatschapskaart en een inlogcode voor de
website. Een overnachting met ontbijt
kost maximaal 19 euro per persoon. In de
jaren tachtig was dat 17,50 gulden.
De Blécourts kinderen, hun partners en
de kleinkinderen droegen in de loop der
jaren hun steentje bij, maar uiteindelijk
groeide de organisatie hen boven het
hoofd. Daarom is vorig jaar een interimdirecteur aangesteld en een onafhankelijk vrijwilligersbestuur gevormd. Per
1 juni heeft de stichting een nieuwe
directeur, Irene Gosselink, die als zzp’er
wordt ingehuurd. Familieleden van de
oprichtster zijn nog vertegenwoordigd in
de raad van advies en betrokken bij een
aantal werkzaamheden.
Het afgelopen jaar is gewerkt aan professionalisering van de administratie. Nu
staat de binding tussen de gastadressen,

‘Als je van tevoren
adressen uitzoekt die
leuk zijn voor een kind
is het een avontuur’
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regeladvertenties
Overnachten
Ga fietsen en overnacht betaalbaar in een Nivon-natuurvriendenhuis of -kampeerterrein
in het groen, www.nivon.nl/accommodaties
TEXEL te huur voor rustzoekers (25-8 t/m 31-8): comfortabele 6 pers. bungalow, vlakbij
natuurgebied De Slufter. www.texelhuisje.info of 033-4635667.
In Z.W. Friesland te huur nostalgische woonboot voor 3 pp, € 350,- per week. Mail naar
O.E.Tellegen@uvt.nl of bel 030-2512689/06-44632189
Gr/Fr/Dr-grensgebied, chalet/vak.huisje, part.erf/natuurterrein, max. 2 niet rokende
rustzoekers. Tv, cv, terras rondom, parkeren bij chalet. Fietsen gratis beschikbaar. Geen
huisd. tel. 0594-549531 donhof@kpnplanet.nl
Fietsen en wandelen op de Veluwe en verblijven bij de Roek Vakantiebungalows in het
bos bij Otterlo op 1500m van het Nationaal Park De Hoge Veluwe met het Kröller-Müller
Museum. Er is ook een leuke kinderboerderij, een speeltuin en een biologische winkel.
www.deroek.nl of 0318591757
Bergen aan Zee: aan LF-route pension Stormvogel, J. Kalffweg 12. Bed&Breakfast: € 50 / 2
personen, tel. 072-5812734. www.pensionstormvogel.nl

de donateurs en de stichting op de agenda. ‘We willen weten
wat er leeft, zodat we het beleid daarop kunnen afstemmen’,
zegt Gosselink. ‘Om uitwisseling van ervaringen en informatie
op het gebied van fietsen te stimuleren, gaan we onder meer regionale bijeenkomsten organiseren, een nieuwsbrief rondsturen
en de website interactiever maken.’

Advertentie

De Monkey - Mee!
Dragerverbreder
voor schooltassen

Geen commercie

Schooltas stevig en
veilig achterop de
fiets

neemt méér mee!

www.steco.nl

Veerdienst Enkhuizen-Stavoren
Al 126 jaar het “fietspad” over het IJsselmeer.

B&B Ter Vesten, (B) Ieper, Arsenaalstraat 4 - familiale sfeer - vlakbij stadscentrum
+32(0)57215759 vanaf 30€ pp/pn ontbijt in - www.bbtervesten.be
Fietsvakanties
De Vakantiefietser
De specialist voor je fietsvakantie
uitrusting – fietsen – reizen
Westerstraat 216, 1015 MS Amsterdam		
tel. 020-6164091 www.vakantiefietser.nl			
						
Passie voor Italië: dat willen wij delen.
Laat U meenemen in Il Bel Paese met de
individuele fietsvakanties
die wij met zorg hebben samengesteld voor U.
www.onderweegsinitalie.nl, tel. 0541-296861

Te koop aangeboden
E-Brompton als beste elektrische vouwfiets
met een krachtige 3-standenmotor voorin.		
info:hoy-denhaag@kpnmail.nl; T:0703030800

Vaartijd ca. 80 minuten.
Tickets bij VVV-Enkhuizen en Stavoren
www.veerboot.info

Fiets de langste etappes met de trein
> Directe nachttreinen amsterdam – Praag / kopenhagen /
Warschau / zürich / München enkele reis + fietsres.
zitpl. va. 29,- , couchette va. 49,- pp
> Fiets gratis mee in AutoSlaap Trein Italië: op sommige data
> amsterdam – oslo of Bodø, fiets mee v.a. 84,- pp
> amsterdam – Parijs, fiets mee, in 6 uur via Antwerpen v.a. 59,- pp
> amsterdam – Tours, fiets mee, via Lille, zonder overstap Parijs v.a. 61,- pp

Volgens Irene Gosselink blijft het originele concept intact en
wordt commercie, zoals het opnemen van advertenties in de
adressengids, vooralsnog buiten de deur gehouden. Om voorbereid te zijn op de toekomst vindt hierover binnen het bestuur
wel discussie plaats. ‘Nu wordt Vrienden op de Fiets gefinancierd van de donateursbijdragen. Als het aantal donateurs door
natuurlijk verloop afneemt en er niet genoeg nieuwe mensen bij
komen, moeten we andere vormen van financiering bedenken.’
Om een beter beeld te krijgen van de donateurs en gastadressen, gaat het bestuur starten met een onderzoek. Gosselink:
‘Hoe oud zijn ze, wat voor interesses hebben ze, wat kunnen we
nog meer voor ze betekenen?’ Dat het gros van de donateurs
55-plusser is, staat volgens haar wel vast. Ook al is groei geen
must, voor de continuïteit blijft nieuwe aanwas nodig. ‘We willen proberen ook jongere mensen te bereiken, maar dan moeten
we wel op een andere manier communiceren.’ Hoe jongeren
precies warm moet worden gemaakt voor Vrienden op de Fiets
is nog niet duidelijk.
Overigens was Vrienden op de Fiets altijd al het domein van
55-plussers. ‘Over het algemeen maken vutters gebruik van de
adressen’, zei De Blécourt in 1990 tegen de Vogelvrije Fietser.
‘Niet dat er geen jongeren mogen overnachten bij de particulieren, maar ouderen hebben meer tijd en willen eropuit.’

www.vriendenopdefiets.nl

Adres
Een groot hoekhuis in het centrum
van Bennekom. ‘Welkom wandel- en
fietsgasten’, staat er op een briefje bij
de bel. Louke Hoefakker maakte in
2004 zelf voor het eerst gebruik van
Vrienden op de Fiets. ‘Mijn man kreeg
een beetje genoeg van kamperen. Maar
bij vreemde mensen in huis overnachten, dat zag hij niet zitten. Toen vond ik
een slaapplek in een tuinhuisje bij een
droogbloemenboerderij. Tijdens een
regenachtig weekend zijn we daar twee
nachten gebleven. Hij vond het toch wel lekker om ergens
aan te komen waar alles klaarstaat.’ In huize Hoefakker was
altijd al een extra bedje gespreid voor logés. Inmiddels zijn de
kinderen de deur uit en kunnen ze vier wandelaars of fietsers
herbergen. Louke Hoefakker houdt er wel een zakcentje aan
over, maar doet het niet uit financiële overwegingen. ‘Al die
verschillende types die je over de vloer krijgt, dat vind ik zo
leuk! Het is echt het vertier dat me aanspreekt.’ De gastvrouw
maakt altijd wat aantekeningen over de mensen die bij haar
overnachten. Sommige gasten vergeet ze nooit. Zoals die opgedofte dame op de fiets. En een opa, die op terugreis uit de
Achterhoek met zijn kleinzoon Bennekom aandeed. ‘Ze waren
behoorlijk afgepeigerd. Dat joch plofte meteen op bed neer.’
Er zijn ook heus wel eens minder leuke ervaringen. Mensen
die maar niet wegkomen of geen verhaal hebben. En dan die
vrouw die aan een propvolle ontbijttafel om hagelslag vroeg.
Maar de meeste gasten zijn volgens haar heel sociaal. ‘Vaak
zijn ze om negen uur weer vertrokken, dus bepalen ze niet je
hele dag.’

Oprichtster Nel de Blécourt
overnachtte nooit op één
van de adressen

TreinTickeTs – TreinvakanTies – Treinrondreizen – auToTreinen – Trein & FieTs

Overig
AANGEBODEN jaargangen 1996-2003 Vogelvrije Fietser, gratis. Contact: jumroes@xs4all
of 020-6133870 (bij geen gehoor graag inspreken).
Fietsmaatjes gezocht voor mensen met een beperking
Abrona zoekt fietsmaatjes voor cliënten in de regio Utrecht.
Neem voor meer info contact op met Vrijwilligerswerk@abrona.nl
of bel naar 0346-359 369.

071 513 70 08 – SIngeL 393 A’DAm – BreeSTrAAT 57 LeIDen – TreinreisWinkel.nl

Voor het in de vaart houden
van veerponten in Nederland
en
ervoor zorgen dat pontjes terug
komen waar ze verdwenen zijn
zie het overzicht veerponten
op onze website, of het boekje

Veerponten in de Benelux
Wordt ook vriend van de voetveren
Stort € 5,- op giro 9646019
t.n.v. Vrienden van de Voetveren
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