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GRAVELRIDE PUMPTRACK

BIKE BAZAAR FOODTRUCKS

KIDS FUNKLEEDJESMARKT

SLOWBIKING TOERTOCHTEN

KLASSIEKERS KOERS en meer...

5e

Zondag 21 augustus
Rubensbaan Amersfoort

PROGRAMMA

keistadfietsfestival.nl

http://www.keistadfietsfestival.nl
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Fietsfeestje Amersfoort 2022

Op zondag 21 augustus barst het jaarlijkse fietsfeestje in 
Amersfoort los. Dit jaar staat het fietsevent in het teken van de 
Spaanse wielerkoers La Vuelta! 

Op het gezellige festivalterrein aan de Rubenslaan is er voor 
iedere bezoeker iets leuks te beleven: sportieve toertochten met 
een klassiek tintje en avontuurlijke routes voor gravelgrinders en 
racers; een uitdagende pumptrack voor de bmx, step of skateboard; 
tal van activiteiten voor kids, zoals oudhollandse spelletjes en 
loopfietsenparcours. En wie in is voor een uitdaging kan meedoen 
aan de voorronde van het NK Slowbiken. 

Welkom
Hoe lang kan jij doen over een afstand van 11 meter – zonder met 
je voeten de grond aan te raken? Of struin lekker over de Bike 
Bazaar en scoor daar een vintage koerstrui, verrassend fietscadeau 
of ander hip fietsproduct van onze local heroes. Uiteraard sluit jij de 
dag af met een fietsportret van jou en je stalen ros.

Alle activiteiten bij het festival zijn gratis voor alle bezoekers, met 
uitzondering van de toertochten.

Wij zijn erbij! Zien we jou ook?  

Feestelijke Fietsfestival groeten,

Imke van de Venne | oprichter & coördinator
Reno Jansen | veiligheid, vergunningen & penningmeester
Ans van Bekkum | grafisch werk & algehele ondersteuning
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Programma

Locatie Keistad Fietsfestival 2022: 
Rubensbaan 
Rubensstraat 70, Amersfoort

Tijd Evenement

10.00 -16.00 uur Vuelta Fietshub met Pumptrack

10.00 -16.00 uur Heilijgers Kidscourt met spelletjes en loopfietsen

11.00 -15.00 uur Maakstation CSAmersfoort

12.30 -15.00 uur De Duurzame Ontdekbus

Kids

Zondag 21 augustus

Starttijd Evenement

10.00 - 11.00 uur Gravelride | 50 km, 70 km en 90 km

10.00 - 11.00 uur Klassiekerskoers | 45 km

10.00 - 11.00 uur Racetoertocht | 85 km

10.00 - 12.00 uur Heilijgers familie fietstocht | 25 km

10.00 uur Doortrappen E-bike fietstocht | 2 - 2,5 uur

11.00 uur Oude fietsentocht | 21 km

Ride

Tijd Evenement

10.00 - 16.00 uur Wielerpoëzie

12.00 - 16.00 uur Fietsportretten van Josse Carstens

12.00 - 16.00 uur Draisine winactie - Mannheim & Heidelberg

Culture

Tijd Evenement

10.30 - 15.30 uur Slowbiken voorronde NK

10.30 - 15.30 uur Funbikes XXL

11.00 - 16.00 uur Doortrappen fietsvaardigheidsparcours

Fietsfun

Tijd Evenement

10.00 - 16.00 uur
Bike Bazaar met kleurrijke kramen, foodtrucks, vintage fietsonderdelen 
en een leuke kleedjesmarkt

Bike Bazaar
Datum Dag Tijd Evenement Locatie

4-28 aug do t/m zo 12.00 - 17.00 uur Kunst expo Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8

18-26 aug ma, do, vrij 09.30 - 16.30 uur Foto expo Huis Miereveld, Miereveldstraat 72

Expo
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                       Kidscourt
Dit speelse Kidscourt heeft een duurzaam 
loopfietsenparcours voor de allerkleinsten 
onder ons, een brede serie aan Hollandse 
spelletjes, workshop sleutelhangers maken, 
fietsdokter Janke die klaarstaat voor een 
kleine reparatie of vraag over jouw fiets. 
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur

Maakstation CSAmersfoort
Sinds dit jaar is Amersfoort een lokale 
klus- en  ontdekspot rijker! De Circulaire 
Stadswerkplaats Amersfoort biedt op ons 
festival leuke mini workshops aan. Stempelen 
met fietsonderdelen, timmeren en zagen met 
hout. Er is een selectie handgereedschap om 
lekker mee te creëren. 
Tijd: van 11.00 tot 15.00 uur

De Duurzame Ontdekbus
Spannende, leerzame proefjes, zelf dingen 
maken en aan de slag met techniek? Kom 
buurten bij deze bus en leer op een leuke 
en speelse manier over duurzaamheid en 
dat je in kleine stapjes ook jouw ecologische 
voetafdruk kan verkleinen!
Tijd: van 12.30 tot 15.00 uur

Kids

Vuelta Fietshub met pumptrack 
 
De Vuelta Fietshub is een rondreizend minifestival van 
SportUtrecht met als centraal middelpunt de pumptrack van 
gerecycled plastic waar jong en oud zich op kan uitleven. 

Op 21 augustus strijkt een kleinschalige versie van de Fietshub 
neer op het Keistad Fietsfestival. Pak een BMX of step en ontdek 
hoe de techniek op de pumptrack werkt. Niet alleen fietsend en 
steppend kun je de baan over, ook rollend op je skates, longboard, 
rolstoel en loopfiets kun je over de bulten van de baan! Moe van 
alle inspanningen? Plof lekker neer in een van de strandstoeltjes 
op het festivalterrein om je op te laden voor nog veel meer toffe 
activiteiten. 
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur 10 13

12

8

https://vueltafietshub.nl/
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Bike Bazaar

Op de Bike Bazaar vind je kleurrijke kramen, foodtrucks, 
vintage fietsonderdelen en een leuke kleedjesmarkt.

Genieten
Een bezoek aan de Bike Bazaar staat gelijk aan genieten. Genieten 
van lokale merken en bedrijven die fietsen een warm hart 
toedragen. Zo bewonder je bij Baiskeli handgebouwde fietsen, 
is Brandstof the place to be voor mooie fietsmode, kun je bij 
Cyclostyle terecht voor leuke fietscadeaus, showt Vereniging 
Oude Fiets een aantal oude modellen en vergaap je je bij Joost! 
aan vintage koersfietsen. 

Duurzaam
Ook zijn er een fiks aantal duurzame merken van de partij. Een 
mooi voorbeeld is Windwheeler: een Amersfoortse driewieler die 
altijd de wind in de zeilen heeft. Vuigmakers en WOOD you reCyCLE  
zijn een ster in het upcyclen van afgetrapte materialen. Denk aan 
tafels gemaakt van oude velgen, flessenopeners van versleten 
tandwielen en broekriemen vervaardigd van weggegooide 
fietsbanden. 

Kleedjesmarkt
Dit is de plek om naar vintage schatten te speuren. Wie weet 
stuit je al struinend op een setje oude velgremmen die perfect op 
jouw singlespeed passen of vind je net die ene crank waar je al 

zolang naar op zoek was. Heb je zelf oude fietsspullen waarmee 
je andere blij kunt maken? Neem ze mee en spreid ze uit op de 
kleedjesmarkt. Je bent van harte welkom. Laat via 
inschrijven@keistadfietsfestival.nl o.v.v. Bike Bazaar even weten dat 
je komt en we reserveren een (gratis) plekje voor jou!

Eten & drinken
Natuurlijk wordt er ook voor de inwendige mens gezorgd. Loop 
langs bij Chimi Subs en trakteer jezelf op een overheerlijke 
pitabroodje. Ook niet te versmaden zijn de oer-Hollandse poffertjes, 
perfect te combineren met een ambachtelijk bolletje schepijs van 
Vitelli. Of les je dorst met een lekker biertje van Koerspret of een 
goede kop koffie (of thee) van Scuderia La Marzocco.
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur

Aanwezigen Bike Bazaar (onder voorbehoud van wijzigingen)
33tweewielers | B3Bag | Baiskeli | Bikeshop Amersfoort | Brandstof | Chimi Subs | Circulaire 
Stadswerkplaats | Cyclespark XXL Cargobikes | Cycloon | Cyclostyle | daVietsie | IJs van 
Vitelli | Joost Fietsenmaker | Keistad Fietsfestival (merchandise en poffertjes) | Koerspret | 
MICIO creative sportswear | SALT Magazine | Scuderia La Marzocco | Sterck Fietsen | 
Vereniging Oude Fiets | Vierfiets | Vuigmakers | Windwheeler | WOOD you reCYCLE

6

mailto:inschrijven%40keistadfietsfestival.nl?subject=
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Festivalterrein

14

Informatiestand en start ride

Fotograaf Josse Carstens

Food & Drinks

Fietsenstalling

Slowbiken

Bike Bazaar

Draisine

Heilijgers Kidscourt

Vuelta Fietshub

Pumptrack

Funbikes XXL

Doortrappen parcours

Maakstation CSAmersfoort

De Duurzame Ontdekbus

EHBO

Terras

Toiletten
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Clubgebouw AIJV

Rubensstraat
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Ride

Tijdens onze jubileum editie hebben we voor iedere fietser een 
mooi tocht uitgezet.

Gravelride
Doelgroep: sportieve Gravelbikers die in de bosrijke omgeving van 
Amersfoort. GPX routes van 50 km, 70 km en 90 km
Starttijd: 10.00 - 11.00 uur

Klassiekerskoers
Doelgroep: liefhebbers van Klassieke Koersfietsen. Vintage Steel 
bikes (l’Eroica) style en retro aluminium fietsen. 
GPX route van 45 km
Starttijd: 10.00 - 11.00 uur

Racetoertocht
Doelgroep: sportieve racefietsers die houden van snelheid en strak 
asfalt. GPX route van 85 km
Starttijd: 10.00 - 11.00 uur

Heilijgers Familietocht
Een mooie familietocht van 24 km langs projecten van Heilijgers.
Route via routeyou.com of boekje (verkrijgbaar bij         stand).
Starttijd: 10.00 - 12.00 uur

Doortrappen E-bike fietstocht
E-bike fietstocht van 2 tot 2,5 uur onder begeleiding over rustige 
paden rondom Amersfoort. 
Starttijd: 10.00  uur

Slowbiking
Wie kan het allerlangzaamst fietsten over een afstand van 11 
meter? En dat zonder de lijnen te raken en voet aan de grond. 
Dat is de uitdaging op de voorronde van het Open Nederlands 
Kampioenschap Slowbiking.  Organisator Cycle Fun Productions 
heeft ook allerlei andere bijzondere fietsen mee naar Amersfoort 
zoals mini fietsen, skatefi etsen en velocipedes. Fietsplezier 
gegarandeerd dus!
Tijd: 10.00 uur voorrondes, 14.00 uur regionale finale start en
15.15 uur prijsuitreiking

Oude fietsentocht
Doelgroep: liefhebbers van de oude fiets; stadsfiets, bakfiets, 
velocipede, vouwfiets etc.. GPX route van 21 km
Starttijd: 11.00 uur

Voor meer informatie over de fietstochten kijk op keistadfietsfestival.nl

i
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http://www.keistadfietsfestival.nl
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Wielerpoëzie
 
Wat zijn we blij met de aanwezigheid 
van Bauke Vermaas en Veronique 
Rap. Deze dames staan op onze 
markt en zullen eveneens enkele 
gedichten voordragen en uitdelen 
op ons mooie fietsfestival bij de 
Bike Bazaar. 
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur

Fietsportret
 
Een ridder en zijn paard, een fietser 
en zijn stalen ros. Onafscheidelijk 
van elkaar. Laat jouw trots en passie 
zien en vereeuwig jezelf op een 
statig portret waarop je laat zien 
wat jullie uniek maakt! Fotograaf 
Josse Carstens staat klaar om jou 
met je fiets vast te leggen! 
Voor het kopen van een print kun 
je met Josse afspraken maken. 
Tijd: van 12.00 tot 16.00 uur

Culture

D E  L E N T E  V I E R E NI N  Z O N N I G  G E V E C H T  T E G E NS T R A F F E  N O O R D E N W I N D

W I N D S T I I L E  Z O M E RS M A L L E  B A N D E N  S U I Z E N  Z A C H TD E  R I J W I N D  G E E F T  L U C H T
L A A G H A N G E N D E  Z O NL A A T  H E T  A C H T E R W I E L  S L I P P E NI N  R O O D  E N  G O U D  B L A D

H E U V E L S  D R I N K E N  Z O E TV A N  Z O U T E  W A T E R D R U P P E L ST O T  D E  G R O N D  B E V R I E S T

BAUKE VERMAAS & VERONIQUE RAP © W I E L E R P O Ë Z I E

SEIZOENEN - HAIKU Rondom het Keistad Fietsfestival vinden nog een tweetal 
bijzondere exposities plaats die we hier uitlichten.

Kunst expo  
Zo is in het Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8
een kunstexpositie te zien van WOOD you 
reCYCLE. Bewonder de kunstobjecten en 
unieke woonaccessoires gemaakt van 
gebruikte fietsonderdelen en sloophout.
Stuk voor stuk bijzondere exemplaren.
Geopend: van 4 t/m 28 augustus | donderdag t/m zondag van 
12.00 - 17.00 uur met op 18 augustus vanaf 15.00 uur meet & greet 
met Imke van de Venne.
Toegang: Volwassenen € 5 (inclusief 1x koffie/thee) & gratis voor 
jongeren t/m 18 jaar en Vrienden 033fotostad. 

Foto expo 
Josse Carstens heeft als vaste fotograaf van het Keistad Fietsfestival 
door de jaren heen heel wat mensen met hun fiets op de gevoelige 
plaat vastgelegd. Zijn foto-expositie - gratis te zien in Huis 
Miereveld, Miereveldstraat 72 - geeft een prachtig inzicht in de 
diversiteit aan fietsers die onze stad herbergt. 
Geopend: van 18 t/m 26 augustus | maandag, donderdag en vrijdag 
van 9.30 uur tot 16.30 uur.
Toegang: gratis2

6

Expo
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Draisine

De bakermat van de fiets

De fiets is voor Nederlanders het meest vanzelfsprekende 
voorwerp ooit. We zijn ermee opgegroeid en velen van ons 
hebben zelf meerdere ‘rossen’ in bezit. Voor de uitvinding 
ervan moeten we ruim 200 jaar terug in de tijd en een slordige 
450 km ver reizen, naar het Duitse Mannheim en Heidelberg.

In 1815 barstte de Indonesische Tambora vulkaan met een 
daverende knal (tot 2500 kilometer ver te horen) uit zijn 
kokendhete jasje. Een 43 kilometer hoge roetpluim zorgde voor 
een wereldwijde daling van de temperatuur – 1816 zou later de 
geschiedenisboeken ingaan als ‘Het Jaar Zonder Zomer’. In heel 
Europa mislukten de oogsten. Een van de verstrekkende gevolgen 
was dat paarden, hét vervoersmiddel uit die tijd, verhongerden en 
massaal werden geslacht. Door een tekort aan edele viervoeters 
stokte de handel en brak er massaal hongersnood uit. 
Deze wanstoestand vormde voor baron Karl von Drais uit 
Mannheim in 1817 de aanleiding om met een alternatief te komen: 
het ‘houten paard’, oftewel een loopfiets. Door twee wielen achter 
elkaar in een simpel frame (met stuur) te plaatsen, ontwikkelde 
de Duitse slimmerik de voorloper van de moderne fiets. Zijn 
Laufmaschine werd een daverend succes.
Zowel in Mannheim als in het 20 km verderop gelegen Heidelberg 
staan originele oude draisines in het plaatselijke museum. 

Op 21 augustus kun je tijdens het Keistad Fietsfestival een 
replica van dit houten paard bewonderen en testen! 
Bezoek de stand van Mannheim & Heidelberg, ontdek alles over de 
vele fietsroutes rondom beide steden en laat je vereeuwigen op de 
knalgele replica van de draisine. Maak daarmee kans op een verzorgd 
fietsweekend naar de geboorteplaats van de fiets!

heidelberg-marketing.com / visit-mannheim.com / tourism-bw.com

#borntobike / @visit.mannheim / @heidelberg4you

Tijd: van 12.00 tot 16.00 uur 7

http://heidelberg-marketing.com
http://visit-mannheim.com
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Merchandise Bedankt

Het is een beetje een waagstuk om te proberen om iedereen die op 

een of andere manier heeft bijgedragen aan het Keistad Fietsfestival 

2022 te noemen. We gaan echter toch een poging wagen met het lijstje 

hieronder als vrijwilliger of sponsor. 

Ben jij gek van fietsen? Dan ben je in onze shop aan het goede adres. 

Wat dacht je van dit toffe T-shirt waarop trots de highlights van onze 

eigen provincie Utrecht prijken? Schaf het aan en je hebt behalve 

een cool shirt ook een blijvende herinnering aan La Vuelta – het 

profpeloton raast deels langs deze hoogtepunten.

Daarnaast vind je in de shop ook allerlei andere KFF producten zoals ons 

eigen wielershirt, buff, mok en bidon en ook enkele producten van onze 

partners zoals de repen van BYE! Sports Nutrion en de smaakvolle thee van 

Velothé.

Last but not least vindt onze ticketsale natuurlijk plaats via de webshop.

Neem maar eens een kijkje op keistadfietsfestival.nl/webshop

33tweewielers
Amersfoort City Marketing
Amersfoortse IJsvereniging
Annie Tiekstra
Ans van Bekkum 
  (MICIO creative sportswear) 
Ard Krikke
Bart Giepmans
Bert Verlinden
Bezoekers
Bikeshop
Bob van der Schaft
Brigitte Verheij
BYE! Sports Nutrition
Caroline Schmitt
Dale Boom
DaVietsie
Doortrappen
Dorien van de Venne
EHBO vereniging 
Amersfoort
Elise Ioos
Eugen Uppelschoten 
  (Sterck Fietsen)
Gemeente Amersfoort
Gert Noordhoek

Heidelberg/Mannheim
Heilijgers
Imke van de Venne 
  (WOOD you reCYCLE)
Inge Stive
Jan Haverkate
Jan Peter van den 
Bovenkamp
Janke van der Veen
  (daVietsie)
Jeannette Huussen
Joost Mols
Josse Carstens
Jurrien Jansen
  (Brandstof )
Kirsten de Kok
Koerspret 
Krista Kamps
La Vuelta Holanda
Lia Donkersteeg
Marcel Nijmeijer (Baiskeli)
Marcel Smelt
Mariët Spierings
Marilou Stive
Mario van de Heide
Mark Lubbinge

Natasha Bloemhard
  (SALT Magazine)
Nelleke Langelaar 
Provincie Utrecht
Ralf Silvius
  Creatieve Content
Reno Jansen 
  (Ride Like the Wind)
Richard Stronks
Rob van Bekkum
Rutger Murk
Rutger van de Venne
SportUtrecht / 
  Vuelta Fietshub
SRO Amersfoort
Tamar van der Steen
Tim van Woudenberg
Tina Mulder
Vereniging Oude Fiets
Vrienden Keistad  
  Fietsfestival *
Vrijwilligers
Weergoden
Wielerpoëzie
Wouter Wagemakers
Yvonne Mureau

* Steun ons en word voor €10 per jaar Vriend van Keistad

 Fietsfestival: krijg korting op onze events en ontvang deze toffe mok!

6

http://www.keistadfietsfestival.nl/webshop
https://www.keistadfietsfestival.nl/webshop/#cc-m-product-12732893826
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Niets van deze uitgave mag zonder toestemming 
van Keistad Fietsfestival worden overgenomen.

Vormgeving en teksten:  
Vormgeving: Ans van Bekkum
Teksten: Ard Krikke, Yvonne Mureau en 
Imke van de Venne

keistadfietsfestival.nl

info@keistadfietsfestival.nl

keistadfietsfestival

keistadfietsfestival

@KeistadFietsF 

Gebruik jij al #keistadfietsfestival?

Keistad Fietsfestival is mede tot stand gekomen door: 

http://www.keistadfietsfestival.nl
mailto:info%40keistadfietsfestival.nl?subject=
https://www.facebook.com/KeistadFietsfestival
https://www.instagram.com/keistadfietsfestival/
https://twitter.com/keistadfietsf
https://www.heilijgers.nl/
http://www.micio.nl
https://www.lavueltaholanda.com/
https://www.amersfoort.nl/
https://www.getsalt.com/
https://ridelikethewind.nl/
https://vueltafietshub.nl/
https://www.visit-mannheim.de/
https://www.citymarketingamersfoort.nl/
https://b-y-e.nl/
https://www.woodyourecycle.nl/
https://www.woodyourecycle.nl/

