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De eerste keer op fietsvakantie 

Inleiding 

Ooit moet het de eerste keer zijn, of de eerste keer in vijfentwintig jaar. Een fietsvakantie is 

inderdaad erg leuk: je reist langzaam genoeg om veel meer te kunnen zien dan met de auto, 

en zoveel sneller dan lopend dat je ook nog ergens komt. Na verloop van een paar weken 

heb je ook nog eens een dijk van een conditie. Die conditie komt vanzelf, en als je het in het 

begin rustig aan doet loop je niet veel kans op blessures. Zolang je je grenzen kent zijn 

fietsvakanties geschikt voor bijna iedereen, van gezinnen met jonge kinderen tot 

gepensioneerden. In dit stuk zal ik bespreken wat er zoal komt kijken bij die eerste keer, en 

vooral welke eisen er gesteld moeten worden aan je uitrusting.  

Het lijkt ook een hele stap, want je denkt al gauw dat je er de fiets niet voor hebt, en dat ook 

de rest van de spullen niet aan de maat is. Hoeveel gaat dat dan allemaal kosten? Je wilt 

immers geen vermogen uitgeven aan iets waarvan je niet eens weet of je het wel echt leuk 

gaat vinden (en je hebt nachtmerries van zadelpijn). In dit stuk zal ik proberen aan te geven 

wat je nodig hebt, en vooral proberen aan te geven wat de mogelijkheden en beperkingen 

zijn van de spullen die je wellicht al hebt: misschien staat er wel een niet ideale maar toch 

alleszins bruikbare fiets in de schuur, en misschien heb je al een hele of halve 

kampeeruitrusting. Probeer de eerste keer zoveel mogelijk gebruik te maken van die spullen 

die je al hebt, slechts aangevuld met het hoogst noodzakelijke. Ik zal eerst bespreken welke 

eigenschappen een vakantiefiets moet hebben, en daarna zal ik het nog kort hebben over de 

rest van de uitrusting. 

Een vakantiefiets is niet zomaar een fiets. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de fiets in 

een beetje redelijke staat van onderhoud verkeert, en dat hij je goed past. Dit spreekt allebei 

voor zichzelf, maar je mag het niet vergeten. Als de fiets niet past wordt de tocht een 

lijdensweg, en een slecht onderhouden fiets geeft gegarandeerd problemen: je gaat de fiets 

immers zwaarder dan normaal belasten. Dat doe je onder andere omdat je op een 

vakantiefiets bagage mee moet nemen.  Slaap je in hotels of jeugdherbergen dan valt het 

met die bagage  allemaal nog wel mee (hoogstens 10 kilo, maar liever minder), maar als je 

gaat kamperen dan wordt het al snel meer dan waarop je fiets misschien berekend is. Voor 

vakanties binnen Europa denk ik dan aan een streefgewicht van 12-15 kilo (veel mensen 

nemen teveel mee). Hoe minder je bij je hebt, hoe minder je fiets belast wordt. Datzelfde 

geldt ook voor de twee andere eisen waaraan je fiets moet voldoen: je moet ermee kunnen 

klimmen, en je moet ermee kunnen afdalen. Allebei gaat beter als je weinig bij je hebt. Je 

hebt goede versnellingen nodig, en goede remmen. Tot slot moet je rekenen op slecht 

wegdek. Fietsen is niet meer wat het geweest is: de wegen zijn in Europa tegenwoordig zo 

druk dat je moet uitwijken naar rustige smalle weggetjes, of zelfs hele stukken onverharde 

paden. Die hebben vaak niet alleen een slecht wegdek, maar ze zijn soms ook nog eens erg 



steil. Het voordeel is dat je heel dicht bij de natuur bent, en op onverwachte plekken komt. 

Je hebt er wel een stevige fiets voor nodig, en bredere banden. 

 

De minst geschikte fiets 

Slechts weinigen zullen proberen met een omafiets op vakantie te gaan. Het zijn zwabber 

fietsen (vooral de damesmodellen) en dat wordt met bagage alleen maar erger. De klassieke 

modellen hebben bovendien geen versnellingen en slechts een terugtraprem. Ze zijn kortom 

alleen geschikt voor een rondje Nederland.  

 

 

 

Maar ook dat kan een eerste keer echt leuk zijn. Ik heb erg goede herinneringen aan de 

tocht door Oost Nederland die mijn vrouw en ik maakten toen zij zwanger was van ons 

eerste kind.  

De stadshybride 



Als er een goede fiets in de schuur staat dan is dat in veel gevallen wat we maar een 

stadshybride zullen noemen. Alle grote merken leveren ze, en de winkels staan er vol van. 

Dit zijn redelijk stabiele fietsen waarop je met gemak een aardige hoeveelheid bagage kunt 

vervoeren (eventueel na montage van een steviger bagagedrager). De banden zijn meestal 

37 mm breed, maar je kunt er bijna altijd ook een maatje breder op monteren. Dat maakt 

zulke fietsen dan gelijk een stuk geschikter voor gebruik op onverharde paden, en het is veel 

comfortabler.  Meestal hebben stadshybrides een versnellings naaf met iets van zeven 

versnellingen.  

 

 

Het aantal versnellingen is hier niet eens zozeer het probleem, maar wel het bereik. De 

zwaarste gebruik je  eigenlijk nooit. Aan de kant van de lichte verzetten kom je echter 

meestal flink te kort zodra het klimmen wordt. Je kunt voor weinig geld een iets groter 

achtertandwiel laten monteren, en voor iets meer geld soms ook een kleiner voortandwiel. 

Allebei geeft je de wat lichtere verzetten die je hard nodig hebt om te klimmen. Toch is deze 

fiets hoogstens geschikt voor het heuvelland, maar zodra de hellingen steil of lang worden 

houdt het echt op.  

 



 

 

 

 

 

Dat blijkt ook als je die heuvel weer wilt afdalen. De typische stadshybride is voorzien van 

trommelremmen of rollerbrakes (een moderne variant van trommelremmen). Dat zijn prima 

remmen voor het vlakke Nederland, maar in de heuvels en de bergen worden ze 

onherroepelijk gevaarlijk heet (ook de modellen met fancy koelribben). 

 

Goede remmen 

Wat je nodig hebt zijn goede moderne velgremmen zoals cantilever remmen (links). 

 

Die remmen goed, maar moeten wel zorgvuldig 

worden afgesteld. Dat gaat makkelijker met de 

moderne V brake (rechts). 

 

 



Er zijn luxere remmen dan V brakes 

(bijvoorbeeld Magura hydraulische 

velgremmen), maar V brakes werken prima, en 

ze kosten heel weinig: een setje Shimano 

Deore V brakes met remgrepen kost iets van 

vijftig euro, en misstaat niet op een heel goede 

fiets. Wel moeten er natuurlijk speciale nokken 

zitten op je frame. Zonder dat past er geen 

cantilever of V brake op. Soms heb je geluk en 

zit zoals (links) bij deze Gazelle Paris achter 

weliswaar  een trommelrem of rollerbrake, maar zitten er voor cantilever of V Brakes. Dat 

geeft je in elk geval één rem die niet warm loopt, en nog wel de belangrijker voorrem.  

Soms moet je dat geluk gewoon afdwingen. Er 

zijn fietsen, vooral met geveerde voorvorken, 

waar de voorvork wel nokken heeft, maar waar 

deze niet gebruikt zijn omdat er rollerbrakes 

gemonteerd zijn. Het enige wat je dan hoeft te 

doen is voor 15 euro een Deore V brake kopen. 

Omdat V brakes een andere kabeloverbrenging 

hebben kun je de bestaande remgreep niet 

zomaar gebruiken. Die meeste grepen die op 

dit soort fietsen gemonteerd worden zijn 

echter verstelbaar voor cantilever (is dezelfde overbrenging als rollerbrakes)  of V brakes.  

 

De vakantiehybride 

Alle voorgaande fietsen hadden duidelijk beperkingen. Je kunt er niet of slechts met mate 

mee klimmen, en ook de remmen stellen duidelijk grenzen. Je kunt er leuk mee naar 

Denemarken of Noord Duitsland, maar de Ardennen zijn geen goed plan, en de Alpen 

evenmin. Die beperkingen gelden niet voor de echte vakantiehybride. 

Kenmerkend voor de vakantiehybride is dat er 

niet alleen fatsoenlijke velgremmen op zitten, 

maar ook derailleurs voor en achter voor een 

totaal van 3x7=21, 3x8=24 of 3x9=27 

versnellingen. 

 

 



 

 

 Het totaal aantal versnellingen is onbelangrijk (21 is 

ruim genoeg, en er zit ook nog veel overlapping bij 

gebruik van de verschillende voortandwielen) maar het 

bereik is wel belangrijk:  je wilt een voldoende licht 

lichtste verzet hebben. Voor een licht klimverzet heb je 

een klein voortandwiel nodig, en een groot 

achtertandwiel. Het kleinste voortandwiel dat je tegen 

kunt komen is 22 tandjes, en het grootste 

achtertandwiel is 34 of zelfs 36 tandjes. Met deze 

combinatie kom je zowat overal op. Een beetje minder 

licht (meer tandjes voor en/of minder tandjes achter) is 

vrijwel altijd ook licht genoeg, maar wees niet 

overmoedig. Vooral ervaren racefietsers kunnen zich 

verschrikkelijk vergissen in de invloed van bagage bij 

het klimmen. Er zijn niet veel vakantiefietsers die spijt hebben van hun lichte verzet. 

Voor het overige gelden voor zulke vakantiehybrides de normale overwegingen. De 

damesmodellen zijn zoals bij alle fietsen eigenlijk te slap.  Als je weinig bagage meeneemt 



heb je daar minder last van.  Tegenwoordig hebben veel van zulke fietsen helaas ook nog 

voorvering. Dat maakt de fiets een kilo zwaarder, kan kapot, geeft minder comfort dan een 

stel bredere banden (monteer 42 mm banden als ze passen), en slobbert trapenergie op, 

vooral bij het klimmen.  Gelukkig zit er tegenwoordig vaak een lockout op waarmee je de 

vork kunt vastzetten. Gebruik de vering dan alleen op onverharde paden. Op geveerde 

voorvorken passen geen normale voordragers (Old Man Mountain is de specialist in goede 

dragers voor geveerde vorken), maar nog slimmer is zo weinig mee te nemen dat je geen 

voortassen nodig hebt. 

 

Een hele foute fiets 

De vakantiehybride heeft dus derailleur versnellingen om omhoog te komen, en goede 

velgremmen zoals V brakes om weer veilig omlaag  te komen. Helaas brengen diverse 

gerespecteerde fietsenmerken ook een levensgevaarlijke variant op de markt: een 

derailleurfiets met rollerbrakes.  

Je denkt dat je een fijne fiets hebt waarmee je 

elke helling kunt beklimmen. Dat is ook zo, 

maar als je dan weer naar beneden wilt heb je 

geen deugdelijke remmen. Zulke fietsen 

zouden uit de handel genomen moeten worden 

omdat ze je op het verkeerde been zetten. Als 

je er toch eentje hebt, realiseer je dan dat de 

remmen de beperking zijn, en doe geen wilde 

dingen. 

 

Het mountainbike alternatief 

Maar misschien staat er wel zo’n stoere mountainbike in de schuur. Dan bedoel ik wel een 

goede, want de rotzooi van bijvoorbeeld 149 euro zal je weinig plezier geven. Ook moet het 

dan bij voorkeur geen full suspension fiets zijn (dwz eentje die niet alleen voorvering maar 

ook achtervering heeft). Wil je toch met een full suspension fiets op reis, kijk dan naar de 

speciale Old Man Mountain bagagedragers. Gelukkig zijn de meeste mountainbikes in 

Nederland zogeheten hardtails, dat wil zeggen met een geveerde voorvork maar een 

ongeveerde achterkant. Zolang het niet om een echte carbon wedstrijd mountainbike gaat 

kun je daar vaak prima mee op vakantie. Wel is het verstandig op de moderne fietsen niet al 

teveel te laden, want de frames zijn inmiddels wel erg licht. Het grote voordeel van mtb’s is 

dat ze al goede remmen hebben (hoewel helaas steeds vaker de wat kwetsbaarder 

schijfremmen), versnellingen met een groot bereik, en ruimte voor brede banden. 



 

 

Behalve een goede bagagedrager (Tubus of Old Man Mountain, die laatste vooral ook als er 

niet voorzien is in oogjes voor de montage van een drager), heb je vooral snellere banden 

nodig voor op asfalt. Voor de meeste Europese bestemmingen zijn de 50 mm Schwalbe Big 

Apple banden een ideaal compromis. Ze zijn snel, comfortabel, en geven door hun breedte 

nog aardig grip op onverharde paden. De Big Apple is er ook in 60 mm en dat is misschien 

fijn voor wie heel veel onverhard wil rijden, maar op asfalt vind ik ze door hun breedte te 

zompig aanvoelen. Zelf zweer ik zolang het niet al te woest wordt bij de nog weer snellere en 

heel soepele Panaracer Pasela TG 26x1.75. Door hun lichte profiel kunnen deze bandjes zelfs 

aardig meekomen op bospaadjes en dergelijke. Voor meer extreme ambities zijn er voor 

gevorderen ook andere banden. 

 

De (oude) racefiets 

Moderne koersfietsen zijn door hun lichte kwetsbare constructie met bijvoorbeeld een 

carbon frame en wielen met heel weinig spaken minder geschikt voor vakantiegebruik. Als je 

je spullen stuk wilt hebben dat moet je op zo’n fiets bagage hangen en over slechte paden 

gaan rijden. Als je echt niets anders wilt dan zou je ermee langs hotels of jeugdherbergen 



kunnen trekken. Stop het weinige dat je meeneemt in een klassieke Engelse Carradice 

zadeltas (met een steunbeugel eronder), maar pas wel op dat je zadelpen en de rails van je 

zadel daar stevig genoeg voor zijn. Monteer de breedste en stevigste banden die passen (25 

mm Panaracer Pasela?) en gebruik SKS raceblades in plaats van normale spatborden. 

 

Oudere stalen racefietsen zijn eigenlijk veel geschikter en tweedehands ook goedkoop te 

krijgen. Ze zijn veel degelijker, al was het maar omdat ze meestal gewone wielen hebben 

met 36 spaken. Ook hadden racefietsen vroeger remmen met langere armen (57 mm drop in 

plaats van 49 mm) zodat er bredere banden op passen (tot 30-32 mm, met spatborden). Ook 

voor zulke fietsen geldt dat ze eigenlijk minder geschikt zijn om mee te kamperen, al kan het 

wel als je je uitrusting heel licht houdt (iets van 10 kilo in twee kleine lowriders op een lichte 

stijve achterdrager als de Tubus Fly). Wel zul je op deze fietsen bijna altijd iets aan de 

overbrengingsverhoudingen moeten doen. Het lichtste verzet is bijna nooit licht genoeg. De 

remmen zijn meestal evenmin geweldig, maar met weinig bagage, nieuwe kabels, en 

Koolstop Salmon remblokken kom je een eind. 

 

De opknapbeurt 



Dat laatste brengt ons gelijk op de vrijwel altijd noodzakelijke opknapbeurt. Die begint 

uiteraard met nieuwe kabels voor remmen en versnellingen, en nieuwe remblokken. 

Koolstop Salmon remblokken hebben een verdiende reputatie. Verder zou ik de 

binnenbanden vervangen (en ook een tweetal nieuwe als reserve voor onderweg  

meenemen). Goede buitenbanden zijn ook een prima plan, en als de banden al wat ouder 

zijn zeer aan te bevelen, ook als het profiel nog niet versleten is. Op een hybride passen 

gelukkig vaak net iets bredere banden dan de nominaal 37 mm (maar in werkelijkheid 

misschien 33-34 mm) banden die er standaard op zitten. Bredere banden geven veel meer 

comfort en grip op losse ondergrond, en zijn op normaal (en vaak slecht) wegdek zelfs 

sneller. Bredere banden lopen niet zwaarder – dat is een fabeltje. De gewone Schwalbe 

Marathon was jarenlang een veelgebruikte betaalbare vakantieband die licht liep en toch 

heel degelijk was (de nog lekbestendiger Marathon Plus loopt veel minder mooi door een 

dikke rubber antileklaag). Helaas is de voor 2011 nieuwe Marathon Greenguard door een 

dikke antileklaag nu ook veel stugger, en dus langzamer en minder comfortabel.  Dan zijn de 

nominaal 40 mm brede Marathon Racers veel sneller en comfortabeler. Zelf zweer ik voor 

niet al te woeste tochten bij de snelle en comfortabele maar ook wat kwetsbaarder 

Panaracer Pasela TG. Anders dan de meeste banden zijn die Panaracers ook vrijwel precies 

de opgegeven maat: 37 mm is ook echt 37 mm en geen 35 of zelfs 31 mm (dat laatste komt 

echt voor). 

Tot slot is het verstandig goed te kijken naar de staat van het achterwiel. Als er iets kapot 

gaat dan is het meestal dat achterwiel, en dat is gelijk heel vervelend. Als je aarzelt dan valt 

er veel voor te zeggen een nieuw handgebouwd achterwiel met 36 spaken te kopen van een 

echte wielbouwer. Voor iets meer dan 100 euro heb je dit risico uitgebannen. 

Wie bang is voor zadelpijn doet er goed aan eens te kijken naar een (geveerd) leren Brooks 

zadel als de Champion Flyer. De meeste wereldfietsers zweren bij zulke zadels. Gelzadels zijn 

niet alleen zacht maar ook broeierig. Je wilt juist geen zacht zadel want je wilt er niet met je 

weke delen in wegzakken (dat doet op het eind van de dag pijn), maar er juist met je 

zitbotjes bovenop zitten. Draag ook een fietsbroek met zeem (en zonder onderbroek).  

De laatste onderhoudstip is om je eigen technische vaardigheden te vergroten. Ga naar de 

veelgeprezen cursus fietsonderhoud van de Wereldfietser (alleen voor leden). Niemand 

heeft er ooit spijt van, en het is nog leuk ook. 

 

Toch een nieuwe fiets? 

Tja, en ondanks alle zuinigheid kan dan toch de constatering komen dat die oude fiets in de 

schuur niet meer goed genoeg is voor je plannen, of dat je je door de fietsenmaker om de 

hoek wel een mooie glimfiets hebt laten aansmeren, maar dat het nieuwe blingding toch 

niet deugt voor echt fietsen. Dan moet er iets anders komen, maar wat, en hoeveel kost dat 

dan? Om met dat laatste te beginnen: de goedkoopste bruikbare vakantiefietsen kosten 



vanaf ongeveer 700 euro. Je moet dan denken aan een eenvoudige asfaltfiets met 28 inch 

wielen als de Fahrradmanufaktur T100 Alivio of eenvoudige Duitse mountainbikes van 

bijvoorbeeld Cube (de damesmodellen hebben een heel bruikbare rechtop geometrie) of 

Focus. Voor 900 euro koop je een Fahrradmanufaktur T 300 Deore 27 met 28 inch wielen en 

een nette afmontage. Je komt er probleemloos mee naar Santiago de Compostella of zo 

maar heel woeste tochten zou ik er niet mee maken. Als je dat wel wilt doen is het niet 

onverstandig iets meer uit te geven: voor 1300-1600 euro heb je een fiets met echt goede 

onderdelen die ook bij intensief gebruik lang mee zullen gaan. Met minder zou ik althans 

niet op een echt lange tocht in de Derde Wereld gaan. Voorbeelden zijn de hier al vaker 

geprezen Duitse Fahrradmanufaktur T 400 XT (1300 euro) met 26 inch mtb wielen, of de wat 

klassiekere Amerikaanse Surly Long Haul Trucker met 26 inch wielen of in de grotere maten 

zelfs een keuze uit 26 of 28 inch wielen (1250 euro, maar nog helemaal kaal, dus uiteindelijk 

vermoedelijk iets van 1450 euro). Wie liever met weinig bagage een snelle racefiets achtige 

asfaltfiets heeft waar toch nog redelijk brede 37 m banden op passen kan bij Surly voor 1150 

euro ook terecht voor een wederom kale Crosscheck (tel er dus maar weer 200 euro bij op). 

Een andere nog iets duurdere mogelijkheid is een door m-gineering met loei sterke 

handgebouwde wielen opgebouwd Thorn Sherpa (26 inch) of Club Tour (28 inch) frame. Ook 

Santos, Snel en Avaghon leveren in deze weer wat hogere prijsklasse mooie fietsen. 

Dit zijn allemaal heel verschillende fietsen van stijl en karakter, maar het zijn ook fietsen die 

zich bewezen hebben met een goed rijgedrag met bagage, en zonder ondermaatse 

onderdelen op minder zichtbare plekken. Het zijn ook fietsen die wat duurder zijn dan de 

doorsnee hybride van 750-900 euro bij de fietsenmaker om de hoek, maar het zijn ook 

fietsen van een totaal andere klasse. Anders dan het standaard aanbod van Gazelle, Batavus 

etc. zijn dit dus fietsen waar je echt een lange tocht mee kunt maken, en desnoods een heel 

verre. De frames zijn beter, en de afmontage is van een totaal andere klasse. Wil je meer 

uitgeven dan kan dat natuurlijk ook, en dan krijg je ook zeker nog wel iets mooiers. Maar 

waar het hier om gaat is dat je voor minder dan ruim 1300 euro al snel een veel mindere 

fiets krijgt. Dat is jammer, maar het is niet anders.  

Toch kan dat een veel te hoog bedrag zijn, en dan kan het ook voor misschien de helft of 

minder: goede tweedehands fietsen zijn soms verrassend goedkoop. Ga op zoek naar 

bijvoorbeeld een goede stalen Koga Miyata van tien of vijftien jaar geleden, en je hebt 

vermoedelijk een heel mooie fiets, met als enige nadelen dat Koga in sommige jaren zwak 

gebleken Mavic velgen monteerde, en vroeger veelal de voorkeur gaf aan smalle bandjes. 

Wat bredere banden passen vaak moeilijk op die oude Koga’s. Kijk rond op Marktplaats, kijk 

rond op het forum van de Wereldfietser, en ga ook eens langs bij een fietsenmaker in een 

luxe buurt. Die heeft vaak mooie nauwelijks gebruikte Koga’s staan. 

Maar goed, waar moet je op letten als je een nieuwe fiets koopt? Het belangrijkste is dat je 

niet gelijk over ‘goede merken’ gaat nadenken, maar eerst gaat verzinnen wat voor tochten 

je wilt maken. Wil je echt alleen maar snel over asfalt, dan zou ik zeker gaan voor een fiets 



met 28 inch banden (de ‘normale’ Nederlandse maat). Als je ook over slechtere wegen en 

onverharde paden denkt te gaan (en dat is niet onwaarschijnlijk want het vergroot je 

reikwijdte enorm) dan zou ik ernstig overwegen een fiets met 26 inch wielen (de mtb maat) 

te kiezen, en sterker naarmate je meer onverhard zult rijden. In veel landen buiten 

Nederland, en zeker in de Derde Wereld, zijn brede 28 inch banden ook moeilijk of niet te 

krijgen (de mensen zijn er kleiner). 26 inch wielen zijn sterker, en er zijn makkelijker brede 

banden voor te krijgen en op te monteren. Ook zijn 26 inch wielen en banden uiteraard bij 

gelijke breedte en sterkte iets lichter. Voor veel vrouwen geldt zelfs dat een frame met dikke 

28 inch banden in hun maat eigenlijk niet gemaakt kan worden, en dat 26 inch de enige 

mogelijkheid is. Brede 26 inch banden maken voorvering in veel situaties overbodig, of zijn 

soms zelfs superieur.  

Voor vrouwen geldt verder dat zij moeten nadenken over de vraag of ze echt wel een 

damesframe willen hebben. Damesframes zijn in de praktijk immers altijd slapper, en soms 

onbruikbaar slap. Wie dan voor een herenframe kiest moet echter wel opletten dat het 

frame niet te lang is. Veel vrouwen hebben een relatief kort bovenlichaam, en zitten dus al 

snel te uitgestrekt op een herenfiets. Dat kun je een heel klein beetje corrigeren met een 

kortere stuurpen, maar ook niet erg veel zonder de stuureigenschappen te verknoeien. 

Een laatste belangrijke beslissing over het frame is de keus voor staal of aluminium. 

Aluminium is iets lichter (niet veel, want het is ook minder sterk dus je moet er meer van 

gebruiken). Doordat je van aluminium meer materiaal moet gebruiken en dat zo moet 

gebruiken dat het frame niet buigt, zijn aluminium frames in de praktijk vaak stijver, maar 

soms zelfs wat oncomfortabel (anders dan staal kan aluminium niet echt tegen buigen). Staal 

is tegenwoordig helaas wel duurder dan aluminium. De echte maatbouwers werken nog wel 

allemaal in staal. Zo’n maatframe is aan te bevelen als je lichaam afwijkende proporties 

heeft, of als je gewoon het mooiste wilt. 

Voor je zit op de fiets is het van groot belang wat voor stuur je monteert. De echte 

langeafstand fietsers die snel grotere afstanden afleggen gebruiken bijna allemaal een 

racestuur, vanwege de lagere luchtweerstand (van groot belang bij snelheden boven de 20 

km/u) en het comfort van de vele handposities. Wie langzaam over onverharde wegen rijdt 

heeft misschien meer plezier van een lichtgebogen breed mtb stuur. Een helemaal recht 

stuur is vragen om rsi klachten. 

De afmontage hoeft niet echt een probleem te zijn, al kan het dat in de praktijk wel worden. 

Laat je niet van de wijs brengen dat je een bepaade chique ‘groep’ (dus alles bijvoorbeeld 

Shimano Deore XT) moet hebben. Gewoon Deore is voor veel onderdelen al heel behoorlijk, 

en de dure Deore XT naven met dikke aluminium assen en navenant kleine kogellagertjes 

zijn zelfs veel slechter dan de goedkopere Deore LX naven met zwaardere dunne stalen 

assen en grotere lagers. Op dezelfde manier hebben de duurdere Shimano cranks 

tegenwoordig allemaal externe lagers (Hollowtech II) die binnen de kortste keren vervangen 



moeten worden. Traditionele cranks met vierkante as zoals de Sugino XD zijn iets zwaarder 

maar veel degelijker. 

De laatste grote beslissing is of je zo’n moderne dure Rohloff 14 versnellingen naaf wilt 

hebben. Als ik een goede fiets had zou ik er nooit een andere voor kopen, en als je budget 

beperkt is dan is er niets mis met een goed derailleur systeem. Een echt dure vakantiefiets 

zou ik nu echter niet meer met derailleurs nemen. Als het budget er is dan is de Rohloff naaf 

werkelijk heel plezierig en betrouwbaar. Het aantal versnellingen is gelijk aan een 27 

versnellings derailleursysteem als je de overlappingen die daarbij optreden er aftrekt. Het 

totale bereik van licht tot zwaar is ongeveer gelijk aan een mtb systeen. Kies de lichtste 

verzetten die nog door Rohloff toegestaan worden (38x16 of 40x17), dan kom je iedere berg 

op. In principe past de Rohloff shifter niet op een racestuur, maar daar zijn diverse 

oplossingen voor, waaronder de speciale Mittelmeyer draaigreep. 

Het allerbelangrijkste is echter dat je fiets goed past. Maak een proefrit, en laat je niet 

afschepen met de fiets die de fietsenmaker toevallig in de winkel heeft staan (zo gaat het 

vaak). Maak je je hierover echt zorgen, dan kun je altijd een echte maatfiets laten bouwen, al 

is dat gauw een paar honderd euro duurder dan een vergelijkbare confectiefiets.  

 

Fietstassen 

Zonder fietstassen gaat het moeilijk. De enige uitzondering is volgens sommigen als je op de 

racefiets van hotel naar hotel gaat. Sommigen geven dan de voorkeur aan een klein rugzakje. 

Zelf zou ik ook dan liever de bagage door de fiets laten dragen, bijvoorbeeld in een grote 

Carradice zadeltas. Maar als je gaat kamperen zul je vrijwel zeker iets groters moeten 

hebben. Als je veel meeneemt dan ontkom je niet aan voor en achtertassen, maar als je het 

een beetje slim aanpakt dan moet het in Europa bijna altijd ook lukken met alleen 

achtertassen. Er wordt wel gezegd dat je voortassen nodig hebt om de fiets in balans te 

houden, maar dat is zwaar overdreven. Als je er achter geen dertig kilo op gooit, en als je 

niet helemaal rechtop gaat zitten als op een omafiets, dan moet het goed gaan. Ikzelf 

althans heb geen enkel probleem als ik zonder voortassen rijd. 

Misschien heb je al fietstassen, al zijn het maar krantentassen. Dat wil best wel, zolang je 

alles in plastic zakken verpakt. Wel is het lastig dat je zulke krantentassen niet van je fiets af 

kunt halen om ze ’s avonds in de tent te leggen. Als je fietstassen met haken hebt dan is dat 

handig, maar zorg er wel voor dat de tassen niet ongevraagd los kunnen schieten. Doe er 

desnoods voor de veiligheid een pakriem omheen. Als je niets hebt dan is het zaak iets 

nieuws te kopen, en iets goeds is dan wel de moeite waard. Per slot komt een stel goede 

fietstassen in ieder Hollands huishouden wel van pas. Veel wereldfietsers kiezen 

tegenwoordig voor volledig waterdichte tassen zoals ooit door Ortlieb uitgevonden (de nog 

steeds bestaande maar steeds verder verbeterde Ortlieb Backrollers Classic), en sindsdien 



ook door Vaude (na)gemaakt. Dit zijn heel degelijke en inderdaad volledig waterdichte 

tassen waarvan je ook bij dagelijks intensief gebruik zeker tien jaar plezier kunt hebben. 

 

Hoeveel kun je aan een 

fiets hangen? 

Het grootste nadeel van al 

dit soort tassen is dat ze 

nogal zwaar zijn, en 

misschien ook wel dat het 

erg verleidelijk kan 

worden teveel mee te 

nemen. Een stel Ortlieb 

Backroller Classic 

achtertassen met een 

inhoud van 2x20 liter 

weegt 1900 gram, en de 

bijbehorende voortassen 

van 2x12,5 liter wegen 1590 gram. Ortlieb maakt daarom ook een duurdere en wat lichtere 

Plus serie, maar heel veel lichter zijn die ook weer niet. De grootste besparing bereik je met 

de nieuwe lichtere en goedkopere budget serie van Ortlieb, de City Line. Deze zijn door het 

weglaten van wat toeters en bellen ruwweg een kwart lichter (1520 en 1210 gram), en een 

kwart goedkoper. De experimentele en alleen in Duitsland hier en daar leverbare Plus 

Special Edition serie is nog weer wat lichter, en door het weglaten van toeters en bellen ook 

wat goedkoper dan de reguliere Plus serie. Flink lichter zijn de waterdichte Amerikaanse 

tassen van Pacific Outdoor. De LTW small panniers wegen 1020 gram voor 36 liter inhoud. 

Zelf heb ik helaas nog geen ervaring met deze op papier interessante tassen. 

Behalve deze tassen is ook een stuurtas erg handig, maar niet nodig (ze zijn relatief duur). 

Een stuurtas dient vooral als een soort damestasje voor de fietser. Je bergt er gemakkelijk je 

telefoon, je geld, je paspoort, wat elementaire ehbo spullen etc. in op, en erbovenop past 

meestal een waterdichte kaartenhouder. Als je even een winkel in gaat kun je hem met een 

beweging van je fiets afklikken en zo heb je steeds je meest waardevolle spullen onder 

handbereik. Stop er niet teveel gewicht in, want dan gaat je fiets minder lekker sturen.  De 

tent leggen de meeste fietsers bovenop de achtertassen. In principe zou je een tent ook in 

een fietstas kunnen stoppen, maar dat is eigenlijk nergens voor nodig en alleen maar 

onhandig: je wilt een vaak natte en vieze tent niet bij je andere spullen in een tas. Je tent 

bovenop de drager nog weer in een waterdichte tas  verpakken is evenmin nodig. De tent zit 

al in een foudraal, en is bovendien niet vies van een beetje water. 

 



Tenten 

Veel aanstaande fietskampeerders zullen al een tent hebben, en daar zal het vaak prima 

mee gaan. Eigenlijk zijn er voor een fietsvakantie ook geen echt specifieke eisen, behalve dat 

het niet te zwaar mag worden. De gunstigste verhouding tussen gewicht en ruimte vind je 

over het algemeen bij tunneltenten. Zelfdragende koepeltenten bieden duidelijk minder 

ruimte, maar kunnen een veel dikker pak sneeeuw verdragen, en ook (bijna) zonder 

haringen opgezet worden. Ze zijn dus vooral geschikt voor het ruwere werk. Nylon is het 

lichtste materiaal, en kan ’s morgens ook nat opgevouwen worden. Katoen ademt beter, en 

is daarmee vooral in warmere gebieden comfortabeler. 

Geschikte eenpersoons tenten zijn er van ongeveer 1-2 kilo. Je kunt dan denken aan de heel 

Spartaanse Terra Nova Laser van zelfs minder dan een kilo, de ruimere Vaude Power Lizard 

en Easton Kilo van allebei ongeveer een kilo, de MSR Hubba HP van 1,4 kg, de heel robuuste 

Hilleberg Akto van ruim 1,5 kilo, en de weer veel ruimere Helsport Ringstind 2 light van 1,85 

kilo. Er zijn ook vele goedkopere meer of minder bruikbare imitaties van dit soort kleine 

tentjes. Tweepersoons tenten zijn er in een schier eindeloze varieteit van iets van 2-4 kilo. 

De MSR Hubba Hubba HP (koop de HP versie) is niet groot maar wel hoog en licht (1,8 kg). 

De Helsport Rondane 3 is een lage maar heel mooi lichte tweepersoons tent van 2,3 kg (koop 

voor twee personen een driepersoons tent als je je nog wilt kunnen bewegen). De MSR Hoop 

is heel ruim, voor slechts 2,5 kg. De Hilleberg Nallo 3 GT is lager maar heeft meer 

vloeropervlak, en de Hilleberg Nammatj 3 GT is nog weer wat ruimer/hoger, wat degelijker 

en met 3,8 kilo weer wat zwaarder. Voor wie een heel lichte (ruim 3 kilo) maar hogere tent 

wil is er van Terra Nova de Laser Space 2 (bijna stahoogte). Dit zijn allemaal heel mooie maar 

ook erg dure tenten. Hetzelfde geldt voor de klassieke (vaak katoenen) tenten van Erdman 

Schmidt die nu weer door Tatteljee gemaakt worden. In het goedkopere segment maakt 

Eureka leuk spul, en zijn ook de klassiekere Esvo Eskimo en Ahorn interessant, net als een 

veelvoud van andere tenten. Tyvek is een goedkoop en ultralight materiaal om een 

ondergrondzeil van te maken. Het is te koop bij vliegerwinkels. 

Koken 

Wie fietst moet ook eten. Koken op vakantie is altijd erg leuk, maar moet natuurlijk onder 

speciale omstandigheden.  Er zijn diverse soorten gasbranders, er zijn multifuel branders die 

op petroleum, benzine, en nog zo wat branden, en er zijn alcohol branders. Veel hangt af van 

de beschikbaarheid van de brandstof, en dat is niet overal hetzelfde. Je hebt geen zin om 

zonder te komen zitten, en evenmin om voortdurend op zoek te moeten. In de derde wereld 

is een multifuel brander meestal het makkelijkst.  Ze geven veel warmte, doen het ook in de 

kou en op grote hoogte, en als er geen benzine is dan is er wel petroleum of dieselolie. Niet 

al deze brandstoffen branden erg schoon, en ik zou de verbrandingsgassen niet willen 

inademen (benzine is nogal carcinogeen bijvoorbeeld). Multifuelbranders zijn verder relatief 

zwaar, onderhoudsgevoelig, en duur, maar je kunt tenminste koken. Gas heeft al deze 

problemen niet. De lichtste eenpersoons gasbranders wegen minder dan 100 gram, kosten 



een paar tientjes, en een kind kan de was doen. Je schroeft ze bovenop het gasblikje, maar 

daardoor zijn ze tegelijk niet heel erg stabiel.  Gasbranders doen het ook minder goed in de 

kou. Dat kun je oplossen met een brander die een aparte voorverwarmingsbuis heeft en een 

gasblikje dat niet onder maar naast de brander staat en via een slang met de brander 

verbonden is, zodat het blikje op zijn kop gebruikt kan worden (doe dit echt niet als er geen 

voorverwarmingsbuis in je brander zit). Deze branders zijn een aardig stuk zwaarder, maar 

ook flink stabieler. Een laatste nadeel van gasbranders is  dat er diverse soorten vullingen 

zijn. De priktankjes zijn in Europa redelijk gangbaar maar niet helemaal ongevaarlijk. De 

ventieltankjes zijn veel veiliger, maar er zijn helaas twee standaarden: het internationale 

systeem met een Lindall valve, en het eigen Franse systeem van Camping Gaz dat je buiten 

Frankrijk niet veel zult zien. In Frankrijk zelf is helaas nauwelijks iets anders dan Camping Gaz 

te krijgen, en Frankrijk is wel een belangrijk land voor de fietskampeerder. Er zijn adapters te 

koop, maar Primus maakt ook enkele Duo modellen die geschikt zijn voor beide typen 

ventielen. Voor al deze branders geldt dat je in de natuur een windscherm nodig hebt. 

 

Zelf geef ik meestal de voorkeur aan een 

alcohol/spiritus brander zoals het 

geïntegreerde Trangia systeem van brander, 

pannenset en windscherm. Door die integratie 

van het windscherm zijn er in een stevige storm 

geen branders die het zo goed doen als een 

Trangia. Methanol of het minder giftige  

(bio)ethanol zijn bovendien vrijwel overal in 

Europa en de VS makkelijk te krijgen, en zeker 

ethanol is relatief schoon en veilig. Het grootste 

nadeel van alcohol is dat de vlam niet erg heet wordt, en dat het dus een tijdje duurt voor je 

water kookt. Voor één persoon is dat helemaal geen probleem, voor twee gaat het ook nog 

wel, maar voor meer mensen heb je echt wat anders nodig. Maar het is heerlijk stil en het 

brandt niet snel aan. Ultralight geïntegreerde alcohol systemen zijn de Clikstand en de 

Caldera Cone. Wil je heel snel voor meerdere personen koken dan zijn er voor de Trangia 

ook speciale gas en multifuel inbouwbranders zodat je ook bij koken op gas of benzine kunt 

profiteren van de efficiency en stormvastheid van het Trangia systeem. 

 

Lichter slapen 

Wie kampeert heeft een kampeermatje nodig en een slaapzak. Als je niet oppast zijn dat 

heel omvangrijke en ook zware spullen die in een klap twee fietstassen vullen. Een 

zelfopblaasbaar matje van een kampeerhal kan makkelijk 1,5 kilo wegen, en een slaapzak 

van dezelfde bron 2 kilo. Dat kan niet de bedoeling zijn, en het hoeft ook niet. Een 



superlichte slaapzak van 

bijvoorbeeld het Engelse 

PHD Design weegt 

ongeveer 600 gram voor 

een model tot ongeveer 5 

graden Celsius. Het 

nieuwe 6,3 cm dikke 

Thermarest Neoair Xlite 

opblaasbare matje weegt 

slechts 350 gram, en is 

warm tot net boven het 

vriespunt. Het Neoair 

AllSeason matrasje weegt 540 gram, is warm tot een aantal graden onder nul, en heeft een 

volume van ongeveer 1 liter. Een 7 cm dikke Exped Synmat of Downmat voor echt koud weer 

(min 15-20 graden) weegt 900 gram, en een PHD slaapzak voor bijvoorbeeld min 5 graden 

iets van 750 gram. Er zijn ook wel goede en redelijk lichte en compacte synthetische 

slaapzakken, maar ook de beste komen niet in de buurt van donzen slaapzakken, en hebben 

een veel geringere levensduur dan dons.  

Voor twee personen is nog iets heel anders mogelijk: een zogeheten topbag (voor 

sologebruik is dit minder zinvol). Een topbag maakt voor de onderkant gebruik  van de 

isolatie van het matje. Dons isoleert immers niet als je er op ligt. In plaats van een slaapzak 

zitten er dan aan de onderkant twee sleuven waar je matjes in kunt schuiven.  

  

Je spaart zo volume, gewicht, en ook geld uit. In Nederland maakt Tatteljee prachtige 

topbags voor twee personen van totaal ongeveer 1200-1600 gram, afhankelijk van de 

isolatiewaarde die je zoekt. 



De logica van lichtgewicht 

Deze voorbeelden van lichtgewicht uitrusting zijn niet voor niets. Veel fietsers zeulen 

nodeloos veel gewicht met zich mee. Dat maakt het fietsen tot een straf, of minstens echte 

topsport. Minder bagage fietst gewoon lekkerder, en belast ook je fiets veel minder. Als je 

aarzelt of je fiets stevig genoeg is om met bagage te fietsen kun je ook besluiten minder mee 

te nemen. Dat begint er natuurlijk mee dat je alle zooi thuislaat die je eigenlijk niet nodig 

hebt - de beste bagage is de bagage die je thuislaat. Je hebt geen stoeltje nodig, en al 

helemaal geen tafeltje. Eén paar goede schoenen is meestal genoeg, en twee lange broeken 

zijn ook wel wat veel van het goede als je vooral op de fiets zit. Pak een weegschaal en 

vergelijk al die shirts eens die je in de kast hebt liggen. Het ene zal blijken slechts de helft te 

wegen van het andere. Daarnaast kun je iedere keer als je iets nieuws koopt proberen een 

uitrustingsstuk te kopen dat hetzelfde presteert voor bijvoorbeeld de helft van het gewicht. 

De sleutel tot lichter kamperen voor hetzelfde geld is dat je zorgt dat je geen voortassen 

nodig hebt. Zorg dat je een compacte uitrusting hebt. Voortassen en een voordrager kosten 

per persoon al gauw een 150 euro, en wegen zelfs leeg nog 2-2,5 kilo. Als je die niet nodig 

hebt spaar je heel wat gewicht, en kun je het geld dat je spaart gebruiken om elders in de 

uitrusting nog meer gewicht te besparen. De makkelijkste plek om volume te reduceren is bij 

de slaapspullen: een mooie donzen slaapzak en een modern matje zoals een Neoair zijn veel 

compacter. 

Om dit duidelijk te maken heb ik hier een tabel met de gewichten (voor twee personen) van 

fietstassen, slaapzakken, matten en een tent bij een meer traditionele uitrusting en bij een 

lichtgewicht uitrusting. Het interessante is dat de lichte uitrusting nauwelijks duurder is, 

kwalitatief ook nog hoogwaardiger en minstens even comfortabel, en dat de lichte uitrusting 

echt veel lichter is: het scheelt per persoon ongeveer 5,5 kilo. Het eerste wat opvalt bij een 

vergelijking is dat bij de traditionele uitrusting de tassen en de voordrager zelf zoveel wegen: 

8 kg. Dat is per persoon 4 kg gewicht waar je niet rechtstreeks iets voor terugkrijgt. Bij de 

lichtste uitrusting wegen de tassen slechts 2 kg. Ook als je naar de prijs kijkt is het verschil 

groot: de traditionele uitrusting kost hier €520 en de lichtgewicht uitrusting €200 euro, ofwel 

een verschil van €320. Bij de lichtgewicht uitrusting wordt die €320 euro gebruikt om het 

volume van de uitrusting te beperken, en ondertussen het gewicht nog wat verder terug te 

brengen. Tot slot geef ik nog een budget variant van de lichtgewicht uitrusting. Hier is de 

besparing op de voortassen ook gebruikt om de prijs van de lichtgewicht uitrusting te 

drukken. 

Natuurlijk heb je nog wel meer bij je dan een tent en slaapspullen. Vooral kleding kan er flink 

inhakken, zeker in koudere streken. Zelf gebruik ik ondermeer een ultralicht donsvest van 

150 gram in plaats van een zwaar en volumineus fleece. Al met al kun je voor twee personen 

zonder probleem op pad met totaal 25 kg, verdeeld over misschien 11 kg voor de één en 14 

kg voor de sterkere ander. Wie alleen reist zal iets zwaarder uitkomen.



Een vergelijking: traditioneel of lichtgewicht (voor twee personen) 

Traditioneel 

tent (Eureka Bighorn 2xd)     4600gr  €290 

footprint       540gr  €40 

slaapzakken 2x (Ajungilak)     3200gr  €330 

matjes 2x (Thermarest zelfopblazend)   1800gr  €180 

voordragers 2x (Tubus)     1000gr  €120 

voor en achter tassen (Ortlieb classic)   6980gr  €400 

totaal        18120gr €1360 

 

Lichtgewicht (luxe) 

Tent (MSR Hoop)      2500gr  €450 

Footprint       200gr  €40 

Slaapzak tweepersoons (Tatteljee)    1300gr  €600 

Matjes Neoair AllSeason (2x)     1040gr  €300 

Tassen Pacific Outdoor LTW small    2040  €200 

Totaal        7220gr  €1590 

 

Lichtgewicht (op een koopje) 

Tent (Esvo Ahorn)      2500gr  €320 

Footprint Tyvek      150 gram €15 

Slaapzakken 2x (Alpkit Pipedream 400)   1500gr  €350 

Matjes (2x Exped Synmat Basic)    1500gr  €160 

Tassen (achter, Ortlieb City Line)    3040gr  €160 

Totaal        8590gr  €1055 

 



Ook zelf probeer ik dit langzaamaan in de praktijk te brengen. Veel van onze oude uitrusting 

was net als de fietsen na jaren trouwe dienst versleten en heb ik de laatste tijd vervangen 

door veel lichtere spullen. Als ik met mijn gezin ga heb ik als pakezel natuurlijk nog wel 

voortassen nodig. Maar als ik alleen ga dan gaan de voordragers eraf en blijven de 

voortassen thuis. Als besluit een foto van mijn uitrusting voor een koude najaarstrektocht 

van de Wereldfietser. Ik had alles bij me: slaapspullen, tent, regenkleding, warme kleding 

voor meerdere dagen, kookspullen, gereedschap, en wat eten. Dit was een kleine 15 kilo, 

maar het kan zeker nog lichter. 

 

 


