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Kom ook naar het leukste Fietsfestival 
van Amersfoort en omgeving!

zaterdag 3 & zondag 4 oktober
PROGRAMMA

Oliemolenhof, Amersfoort

Festivalterrein: DE NIEUWE STAD



Denk aan een unieke Drive-In Fietsbioscoop, Urban Cycling 
Challenge met Brompton vouwfi etsen en muziek van aanstormend 
talent DJ Hidde van Way! 
Iedereen die gek is van fi etsen komt zeker aan zijn of haar 
trekken. Iedereen is welkom in ‘rock city’, van urban bikers tot 
bakfi etsmoeders en van wielrenners tot gravel grinders. Ook 
kinderen & jongeren zullen zich geen moment vervelen. 

In het weekend van 3 en 4 oktober zal onze festival lokatie 
Het Lokaal / De Nieuwe Stad geheel in fi etssfeer aangekleed zijn, 
zal er muziek gedraaid worden en zal de kaart in het restaurant 
ook wat speciaals bieden voor de fi etsende bezoekers. 

Wij zijn erbij! Zien we jou ook? 

Feestelijke Fietsfestival groeten,

Imke van de Venne | oprichter & coördinator
Bert Verlinden | veiligheid, vergunningen & penningmeester
Ans van Bekkum | grafi sch werk & algehele ondersteuning
Christel van Wee | marketing & communicatie
Tina Mulder | vrijwilligers & algehele ondersteuning

Vier ons alternatief festival 2020 mee! 

Beste Festivalganger,

Begin oktober staat de derde editie van het Keistad 
Fietsfestival voor de deur. Ons fi etsfeestje staat volledig in het 
teken van fi etsplezier voor iedereen in verbinding met de stad! 

Zin in een bruisend fi etsfeest? Een fi etsfeestje zoals anders zit er 
even niet in.. en toch is het ons gelukt een uitdagend en breed 
programma samen te stellen. Sterker nog: Deze editie heeft een 
aantal primeurs voor de stad en omgeving! 

Welkom



Zondag 4 oktober

Zaterdag 3 oktober

Aanvang Evenement Locatie
19.00 uur Drive-In Fiets bioscoop Prodent fabriek

Programma

De Nieuwe Stad Oliemolenhof, Amersfoort
Prodent fabriek Oude Fabriekstraat 20, Amersfoort
Fluor Oliemolenhof 22, Amersfoort
Het Lokaal Oliemolenhof 90, Amersfoort

Aanvang Evenement Locatie
10.00 uur Kids parcours (loopfi etsen) voor de kleinste bezoekers van ons festival De Nieuwe Stad

10.00 uur Pumptrack om te crossen, rollen en balanceren De Nieuwe Stad

10.00 uur
14.30 uur

Trial bike stunten op pallets en sturen op richels.. vind de perfecte balans De Nieuwe Stad

10.00 uur Oud-Hollandse spelletjes met fi etsonderdelen De Nieuwe Stad

14.00 uur Sieraden maken van fi etsband en fi etsonderdelen Fluor

Kids

Aanvang Evenement Locatie
Start tussen
09.00 - 11.00 uur

Klimtocht van 100 km De Nieuwe Stad

Start tussen
09.00 - 11.00 uur

Toertocht Social Ride van 80 km De Nieuwe Stad

Start tussen
09.00 - 12.00 uur

Graveltocht van 45 km De Nieuwe Stad

Start tussen
13.00 - 14.00 uur

Cycle Amersfoort tocht van 18 km De Nieuwe Stad

Start tussen
13.00 - 14.00 uur

The Masked Stenciler Graffi ti tocht van maximaal 20 km De Nieuwe Stad

Start tussen
09.00 - 13.30 uur

CoffeeRide De Nieuwe Stad

Start tussen
09.00 - 11.00 uur

Tour Culinair De Nieuwe Stad

11.30 uur Brompton social ride De Nieuwe Stad

15.00 uur Critical Mass fi etstocht De Nieuwe Stad

Ride

Aanvang Evenement Locatie
10.00 uur Lezing:  Richard Valkering; Fietsrouteplanner Fluor

11.00 uur Lezing:  Kees Bakker; 10 gouden tips voor de aanschaf van je elektrische fi ets Fluor

12.30 uur Lezing:  Fietsersbond; Geef de straat terug Fluor

14.00 uur Lezing: Eveline Bremmer; Fietsvakantie, hoe doe je dat? Tips en tricks Fluor

15.00 uur Lezing: Henk Kamphuis: Randonneur en fi etsgek deelt zijn enthousiasme! Fluor

16.15 uur 
Lezing: Mary Hogenkamp , initiator van Stuurkracht, een uniek fi etsproject!
Een bezielend verhaal

Fluor

10.00 - 16.30 uur
ieder half uur

Workshop: Maak je eigen fi etsposter door letterpers / stadsatelier Prodent fabriek

11.00 uur Workshop: Bouw je eigen fi etswiel met Stephan Tan van Bikeshop Amersfoort Fluor

14.00 uur Workshop: Sieraden maken met Marieke van MMaakt Fluor

15.00 uur Workshop: Maak je eigen gezonde fi etssnack voor onderweg Fluor

Explore

Aanvang Evenement Locatie
16.00 uur Prijsuitreiking:  Fiets Fotowedstrijd 2020 Fluor

16.00 uur Prijsuitreiking:  Fiets Fotowedstrijd 2020 junior Fluor

17.30 uur Prijsuitreiking:  Dichtwedstrijd ‘Ode aan de fi ets’ Fluor

hele week Expositie vintage fi etsprenten van WOOD you reCYCLE Het Lokaal

Culture

Aanvang Evenement Locatie
10.00 - 17.00 uur Lokale Fietsmerken Markt De Nieuwe Stad

10.00 uur Brompton NK Fietsvouwen De Nieuwe Stad

10.00 uur Brompton Urban Challenge tijdrace De Nieuwe Stad

10.00 - 15.00 uur Regionaal Slowbiking kampioenschap De Nieuwe Stad

10.30 - 14.00 uur Op “Zwerfafvalsafari” met de fi ets, doe je mee? / Keischoon033 De Nieuwe Stad

11.00 - 16.00 uur Fietsdokter Janke van der Veen / daVietsie De Nieuwe Stad

13.00 - 17.00 uur Laat je fi etsportret schieten bij fotograaf Josse Carstens De Nieuwe Stad

14.00 - 17.00 uur Je eigen gezonde smoothie bij elkaar fi etsen bij de Buurtsportcoaches De Nieuwe Stad

15.00 - 18.00 uur DJ Hidde van Way De Nieuwe Stad

15.30 uur Prijsuitreiking Brompton NK Fietsvouwen en Urban Challenge tijdrace De Nieuwe Stad

Fiets Vibes



Voor de sportfi etsers hebben we een stel extra richtlijnen, voor andere 

fi etsers kan je het zien als aanbevelingen. Deze tochten zijn binnen de 

COVID-19 richtlijnen van de NTFU uitgestippeld welke je alleen, samen of in 

een groep met maximaal 4 personen kunt rijden.

Kids

Fietsen is hot. Helemaal als je kroost zich een slag in de rondte kan trappen, 

spelen óf knutselen. Voor de kleinsten onder ons hebben we wat moois te 

bieden. Crossen, sjezen, racen: ieder kind kan losgaan. Op loopfi etsjes of 

kinderfi etsen over een stoer parcours met houten obstakels. Of word je blij 

van uitdagende Oud Hollandse spelen in een modern fi etsjasje?! 

Samen lol met je ouders, broer en/of zus afval ophalen met Keischoon033 

en dan een leuke attentie en kleurplaat krijgen als je terugkomt. 

Wij zorgen voor spelletjes, fi etsen & veiligheid, kom jij voor de fun?

12+?! Ook dan is er genoeg te doen!!!
Bijvoorbeeld een super coole PUMP-track crossbaan, waar jij je skills kan 

oefenen. Of de kunst afkijken bij Trial biker Stephan Tan en dan zelf oefenen 

op stapels pallets en obstakels op een geleende Trial Bike van Bikeshop 

Amersfoort. Word jij de nieuwe Slowbike kampioen van Amersfoort? 

Oefen thuis maar alvast met stilstaan op je fi ets!

Ride

Bekijk de website voor ons gehele programma, want er is nog veel meer.

Het RIDE team van Keistad Fietsfestival 
heeft voor 2020 een mooie verzameling tochten 
voor alle doelgroepen fietsers samengesteld! 

Voor een vriendenprijs van € 10,- krijg jij enkele 
prachtige gevarieerde GPX  fi etsroutes!! 

En als klap op de vuurpijl krijgen de eerste 150 deelnemers
een supergave Keistad Fietsfestival Goodiebag t.w.v. minimaal 
€ 28,-. In deze goodiebag vind je o.a. een fi etsband van 
Continental, Vifi t hersteldrank, Bicycling magazine, een biertje 
van Koerspret, 100 gr Zwartekoffi e en meer.. 

Support jij ons festival met jouw deelname en die van je fi etsvrienden? 

#supportyourlocals

Bicycling
Vifit
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De Prijzen die al bekend zijn voor 2020:
1e prijs Fiets Fotowedstrijd 2020: Bouw in een 2-daagse weekendworkshop 

je eigen Bamboe Fietsframe t.w.v. € 525,-! Voor de nummers 2 en 3 heeft

Bamboo Bicycle Club Amersfoort korting vouchers van € 100,- 

aangeboden! Aanvullend zullen de nummers 2 en 3 een andere leuke 

attentie ontvangen. Start vast met taggen! #fi etsfotowedstrijd2020 

#fi etsfotowedstrijd2020junior #keistadfi etsfestival.

Houdt de website in de gaten voor de prijzen voor de kids die deelnemen 

aan Fiets Fotowedstrijd 2020 junior! Zij krijgen in ieder geval een mooie 

Keistad Fietsfestival tas met verrassende inhoud!

De winnaar van de dichtwedstrijd kan rekenen op een boek
van Wim Daniëls, “De taal van de fi ets”
Het is een boek over de liefde voor de fi ets. Het gaat over de uitvinding van 

de fi ets, de ontwikkeling ervan, over fi etsclubs, over de fi ets in de muziek, 

over de begeerte een fi ets te bezitten, over de vrouw en de fi ets, enz.

Dit programma geeft jou nieuwe kennis
en skills
Ontdek, leer en stel je vragen bij een van de 6 lezingen. 

Gezellige interactie met de gastheren en gastvrouwen wordt 

aangemoedigd! Zij delen met plezier hun kennis en enthousiasme. 

En willen jou helpen bij je nieuwe fi etsavonturen, klein en groot. 

Bij de workshop mag je je handen uit de mouwen steken! 
Ruimte voor creativiteit is er bij de printworkshop van Letterpers bij hun 

Stadsatelier en bij de workshop van MMaakt bij het maken van sieraden 

van fi etsbanden.  Maak gebruik van het technisch inzicht van Stephan Tan 

bij de workshop wielbouwen. Of laat jezelf watertanden bij de gezonde 

snackworkshop van fooddesigner Nanda de Beer!

Explore Culture

Win in 2020 mooie prijzen met onze Culture 
activiteiten: de jaarlijkse Fiets Fotowedstrijd (ook een 
junior editie dit jaar) & de nieuwe dichtwedstrijd! 



Nog nooit eerder had Amersfoort een Drive-In 
Fietsbioscoop!! Uniek in Nederland, dit mag je niet missen.

Er gelden slechts 2 voorwaarden voor binnenkomst: allereerst je bewijs van 

betaling en ten tweede kom je met de fi ets!!! Racefi ets, stadsfi ets, OV-fi ets, 

bakfi ets. Iedere fi ets voldoet.

We starten het fi lmprogramma met de tweede editie van ons Lokaal Fiets 

Filmfestival, bestaande uit een selectie van korte fi etsfi lms. Opgevolgd door 

een pauze, waarna we de avond vervolgen met de hoofdfi lm “Le Ride” van 

fi lmmakers Philip Keoghan en Louise Keoghan.

In de pauze kan je bij de bar 

terecht voor een heerlijk 

verfrissende frisdrank of een 

biertje van Koerspret! En zullen 

we klaarstaan met onze Keistad 

Fietsfestival Merchandise kraam.

Gegarandeerd een avond 
gevuld met avontuur, 
humor en gezelligheid 
met je fietsvrienden! 

Fietsvibes

Fietsvibes is de verzamelnaam voor alle overige 
activiteiten waar wij als fietsers blij van worden

Prominent aanwezig dit jaar is Brompton, hét vouwfi etsenmerk in de wereld. 

Met maar liefst 3 activiteiten zorgen zij voor veel fun! We hebben het “NK 

Brompton vouwen”, een gezellige “Social Ride” en een zinderende “Urban 

Challenge”!

De prijzen die gewonnen kunnen worden bij deze events zijn: 

2 Borough Roll top bags large, 2 logo bottles, 2 musette bags en prijzen 

voor de best geklede mannelijke en vrouwelijke “Bromptoneer” beschikbaar 

gesteld via herenmodezaak Brandstof! 

Verder is er veel meer leuks te ontdekken! 
Zoals Fietsdokter Janke voor de persoonlijke verzorging

of kleine reparatie aan jouw fi ets. Of ga jij op de foto met

je stalen ros bij professioneel fotograaf Josse Carstens!! 

We sluiten de dag af met de strakke beats van

DJ Hidde van Way!

Drive-In
Fietsbioscoop



Het Keistad Fietsfestival is mogelijk gemaakt door heel veel inwoners 

en organisaties uit Amersfoort en omgeving. Teveel om op te noemen! 

Overweldigend! 

Keistad Fietsfestival is mede tot stand gekomen
door de volgende partners: 

Fietsersbond • De Nieuwe Stad • Fluor • Prodentfabriek • Het Lokaal 

MMaakt • Bikeshop Amersfoort • Ride Like The Wind  • Samen Opfi etsen

 Wouter Wagemakers • 33 tweewielers • Ambassador of brands 

Ga mee fi etsen • Platform Wielerpraat • Mountainbike Therapie

Paulien Meulen • Stephan Tan • Rob van Bekkum • Jan den Ouden 

Bamboo Bicycle Club Amersfoort • Bart Hoeve • Caroline Schmitt • Cycle Spark

 Rode Wolk • Brompton (Jules Klessens) • Vifi t • Vlaams friteshuis Van Gogh

Keischoon033 • Buurtsportcoaches • Henk Kamphuis 

Stuurkracht • Nanda de Beer • Wim Daniëls • Brandstof Amersfoort 

Ambachtelijke fi etsenmaker daVietsie • Josse Carstens • Mario Penning

Ard Krikke • Yvonne Mureau • Jeanette Huussen • Leo van Wee

Monique Kuiter • Bente & Floor • Continental • Sociaal Cultureel Fonds 

Bicycling • Koerspret • Up-Cycle-Gear • Letterpers • ATM modelart

Bedankt
Helaas is het virus nog niet weg uit onze levens. Ook op het Keistad 

Fietsfestival hanteren wij de richtlijnen zoals geadviseerd door het RIVM. 

Iedereen moet zich veilig voelen op het festival. Neem de regels serieus 

en zorg goed voor jezelf en elkaar! We hanteren bij onze activiteiten de 

1,5 meter richtlijn. Dat is net wat korter dan de lengte van een fi ets!

Voor de fi etsers hebben wij op de website bij Ride wat richtlijnen 

beschreven. Op ons festival terrein hebben we looproutes gemaakt. 

We willen jullie vragen ons te helpen met het opvolgen van onze spelregels 

voor deelname aan ons festival. Dan kan iedereen met ons dit fi etsfeestje 

op een veilige manier vieren! 

Onze gastheren en gastvrouwen staan in 

rode hoodie voor u klaar bij eventuele vragen.

Covid-19 richtlijnen



Niets van deze uitgave mag zonder toestemming 
van Keistad Fietsfestival worden overgenomen.

Vormgeving en teksten: 
Vormgeving: Ans van Bekkum
Teksten: Imke van de Venne, Ard Krikke & Tina Mulder

keistadfi etsfestival.nl

keistadfi etsfestival@gmail.com

keistadfi etsfestival

keistadfi etsfestival

@KeistadFietsF

Gebruik jij al #keistadfi etsfestival?

Keistad Fietsfestival is mede tot stand gekomen door: 


