
1

PROGRAMMA.
Santos Fan Dag  
Zondag 2 oktober 2022  
van 11:00 tot 17:00

Beste bezoeker,

Welkom op de Santos Fan Dag! Toevallig ook nog eens in het jaar dat Santos officieel 25 jaar bestaat.

Een paar jaar geleden organiseerde Santos Club NL hier bij ons op het terrein een dag vol ontmoetingen met 
andere Santos rijders en alle Santos collega's. Vanuit deze club kwam de vraag om na de lockdowns weer 
eens zo'n dag te organiseren. Ook van andere Santossers hoorden we dat ze het leuk zouden vinden om de 
diverse Santos rijders te ontmoeten.

Daarom zijn Santos Club NL, Roel Peerenboom (van de winkel Peerenboom Tweewielers) en onze eigen 
collega's een paar maanden geleden aan de slag gegaan. Blader maar eens door dit programmaboekje om 
te ontdekken wat je allemaal kunt doen; workshops bezoeken, ervaren Santos rijders spreken, zien hoe een 
Santos gebouwd wordt en ontdekken wat we bij Santos aan het ontwikkelen zijn. 

Om het eerste contact met anderen makkelijk te maken krijg je een sticker met naam en fiets erop. Wil je 
deze op je kleding plakken? Altijd leuk om te weten op welke fiets de ander rijdt toch? Heb je technische 
vragen, wil je een fiets testen of met een dealer spreken? Kijk dan goed om je heen, want alle rijders, dealers 
en Santos collega's zijn herkenbaar aan het oranje Santos T-shirt.

We wensen je een leuke, informatieve en vooral gezellige dag toe. Heel veel plezier, en wie weet zien we 
elkaar vandaag nog. Ik ben herkenbaar aan mijn oranje T-shirt :)

Met avontuurlijke groet,
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PLATTEGROND. 
Overzicht van alle activiteiten

Begane grond en buiten

2e etage

Werkplaats
Testfietsen

Fietsenstalling

Workshop hangmat 
kamperen

Showroom

WC

Santos Rijders

Verkoop Santos 
accessoires 

Onder voorbehoud

ENTREE

Meet & greet

Foodtrucks en 
Exposanten

Foodtrucks en 
Exposanten

1e etage

WC

Academy

R&D

Workshops
WC

Deze drie workshops worden gegeven op de eerste etage links en zijn toegankelijk voor 
ongeveer 40 personen. De aanvangstijden staan vermeld in het tijdschema. Wil je zeker weten 
dat er een plekje voor je is? Loop dan even naar boven en zet alvast je naam op de intekenlijst.

Workshops  
binnen

Workshop - Wat is het allergrootste verschil tussen een Santos en mijn 
Santos? 

Een fiets die technisch helemaal past bij wat je gaat doen is de basis 
voor groot fietsplezier. Maar met een fiets die ook goed bij jouw lichaam 
past, wordt het plezier nog veel groter. Daarom gaat Santos Dealer Roel 
Peerenboom je op een simpele manier uitleggen waarop je kunt letten 
bij het afstellen van je fiets. Hij vertelt over de fouten die hij dagelijks 
tegenkomt en hoe je die kunt voorkomen. Kortom, hoe je je fiets 
naadloos kunt laten aansluiten op jouw lichaam. Na deze workshop snap je het verschil tussen 
“een Santos” en “mijn Santos”. 

 www.youtube.com/c/RoelPeerenboomTV

Workshop - Je Santos fiets als een Zwitsers zakmes?

Santos Rijders Lisette en Marco zijn wereldfietsers. De ene keer koersen 
ze pijlsnel over de verharde Stuart Highway in Australië, de andere keer 
gaan ze van dorpje naar pleintje naar terrasje in Frankrijk. Of beklimmen 
ze hoog in het Andesgebergte de moeilijkste bergpassen. En daar 
gebruiken ze niet continu een andere uitrusting voor. 

Na jarenlange ervaring is hun fiets een kameleon. Aan te passen aan de 
fietstocht die voor hun ligt. Maximale flexibiliteit voor maximale vrijheid. 

Lisette vertelt: ‘We nemen je mee met een mooie tocht door het noorden van Spanje. En daar 
fietsen we over alle ondergronden die er zijn. Natuurlijk gaan we wat mooie plaatjes met jullie 
delen maar we gaan vooral laten zien hoe je heel makkelijk kunt switchen. Per dag verandert de 
reis en wij veranderen mee. Zo wordt elk landschap iets om naar uit te kijken en geen obstakel. 
Jouw Santos fiets als het ultieme Zwitserse zakmes.’

 www.lismarq.com

Wijzigingen voorbehouden. Dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden en de drukte.
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Workshop - Hangmat kamperen: hoe doe je dat?

Santos Dealer Michiel van den Brink is een fervent wildkampeerder, het 
liefst hoog en droog in een hangmat. Diep verscholen in het bos, is dit 
een ideaal kampeermiddel om je optimaal vrij en één te voelen met de 
natuur. 

Met een hangmat kun je slapen waar dat met een tentje vaak niet 
lukt. Rotsen, steile hellingen, laag struikgewas en modder zijn geen 
belemmering. Je hebt slechts twee bomen nodig. Michiel maakt er een sport van om op 
de meest uitdagende plekken te hangen, zoals in een moeras naast een riviertje, in een 
middeleeuwse ruïne of op ruim twee meter hoogte waar wilde zwijnen onder de hangmat door 
kunnen scharrelen.

Slapen in een hangmat kent wel een steile leercurve. Michiel geeft uitleg over verschillende 
soorten hangmatten en hoe je hier het beste mee kunt (wild)kamperen.

 www.saintchristopher.bike

Workshop - Hoe ziet de ultieme bikepacking machine er uit? 

Santos Rijder Johan houdt vooral van fietsen over onverharde wegen, 
weg van de drukte. Hij gaat elk jaar meerdere maanden op pad met zijn 
geliefde Santos 4.29 die helemaal is getransformeerd tot de ultieme 
Bikepacking machine. De manier waarop Johan reist is de uitkomst van 
decennialang vakantiefietsen. Ooit begon hij op een klassieke stalen fiets 
met vier tassen, waarbij hij de traditionele routes volgde. Een wereldreis 
op de fiets volgde al snel. 

Johan heeft zich daarna verdiept in navigeren met extreem gedetailleerde kaarten. Dit opende 
een hele nieuwe wereld van onverharde paadjes. Inmiddels geeft hij al jaren cursussen onder de 
naam GPSfietser. 

Tijdens de workshop vertelt Johan over de inrichting van zijn fiets, het materiaal en de navigatie. 
Wat neemt hij mee en vooral wat laat hij thuis. Na afloop kun je zijn fiets bekijken en vragen 
stellen. 

 www.beaglebikes.nl

Voor de workshop hangmat kamperen kun je de hele dag terecht op de grasstrook aan de 
voorzijde van het pand. 

Workshop
buiten

Loop langs de diverse Santos Rijders met hun fiets (en bepakking) en stel vragen over hun 
reizen. Je vindt ze tegenover de werkplaats op de begane grond en in de Academy op de eerste 
etage. Elk uur wordt er gewisseld. Op zoek naar een specifieke rijder? Kijk dan even in het 
tijdschema.

Santos Rijders

Santos Rijders Eveline & Jan  

“In eigen land is er zoveel moois te ontdekken. Een paar dagen op de 
fiets eropuit en je bent weer opgeladen.” Geïnspireerd door de Rondjes 
Groningen, Friesland en Drente, maakten Santos Rijders Eveline & Jan 
Rondje Utrecht: een fietsroute van 300 kilometer langs de provinciegrens. 
En soms ga je er even overheen, omdat dat de allerleukste fietsroute is. 
Je bepaalt zelf waar je begint. Je komt vanzelf weer op dat punt terug. 
Dat is het voordeel van een rondje! Speciaal voor de Santos Fan Dag 
hebben Eveline & Jan een aantrekkelijke aanbieding.  
 www.rondjeutrecht.nu

Santos Rijders Linda en Dirk 

Omschrijven zichzelf het liefst als levensgenieters. Alles kan en niks 
moet. Hun fietsvakanties starten of eindigen dikwijls bij hun voordeur of 
ze doen een stukje per trein, boot of auto. Met het tentje of in een B&B, 
alles heeft zijn charme. Reizen binnen Europa vinden ze al zo verrassend 
en afwisselend dat er geen echte ambitie is om wereldreiziger te worden. 
“Wij zijn geen atletische avonturiers. Wat wij doen, kan jij zeker ook.” 
Inmiddels zijn ze zeer ervaren rijders en kunnen ze je alles vertellen over 
hun fietstochten op de Santos 2.9, 4.29, SUB e-bike en Travelmaster 3+ PX.  
Hun inspirerende avonturen en prachtige foto’s staan ook www.dilistuff.com.

Santos Rijder Ludo 

De ervaringen horen van een echte kilometervreter? Dan moet je bij 
Santos Rijder Ludo zijn. Deze Belgische bikepacker en avonturier heeft 
heel weinig nodig om helemaal in zijn element te zijn. Een uitgestrekt 
bos, wat onontdekte gravelpaden of soepel asfalt; alles is goed. Trekt er 
het liefst op uit met zo min mogelijk bepakking en is niet vies van slapen 
in de buitenlucht. Heeft zowel een Cross Lite als een Race Lite. “Ik geniet 
van elke trap, de techniek, de geteste onderdelen, het gebruiksgemak. 
Vertrouwen. Je fiets wordt je reisgezel. Je zit op de top van een berg op een bankje, in een dorp, 
een bos. Mensen vragen hoe het is om met de fiets op reis te zijn. Een glimlach van oor tot oor, 
vuil gezicht, armen en benen. Maar een glimlach. De beste die er is.” 
 www.instagram.com/luuuuudooooo/

Onder voorbehoud
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Santos Rijders Gea en Remy

Op twee wielen. Alleen maar de pedalen rondtrappen en af en toe 
bijsturen. Verder niets. Is er een mooiere manier om de wereld te 
verkennen? Afstanden en snelheid bepaal je zelf. Je voelt, proeft, ruikt, 
ziet en hoort de natuur en de cultuur om je heen. Voor Santos Rijder Gea 
de ideale manier om de vakantie door te brengen. Fysiek sterker worden 
en mentaal uitrusten. Genieten in het kwadraat. Ze begon haar serieuze 
fietsreizen in haar eentje in 2007. In 2010 kwam er een ridder op een 
stalen ros letterlijk haar leven binnen fietsen. In 2021 publiceerde Gea haar eerste fietsgids, Het 
Olavspad. Een route van ruim zeshonderd kilometer in het spoor van middeleeuwse pelgrims 
van Oslo naar Trondheim. Voor volgend jaar staan er twee nieuwe titels gepland.
 www.optweewielen.nl 

Santos Rijders Hera en Paul

Geboren in een autoloos gezin, moest alles in Hera’s jeugd op de fiets. 
Een vruchtbare bodem om een hekel aan fietsen te kweken. Uiteindelijk 
werd dit juist haar grootste passie. Het liefst solo met een zwaarbepakte 
fiets door onbekende landen. Vrijheid, zelf je weg kiezen, alleen zijn. Met 
de fiets en een tentje de hele wereld over. Van Tilburg naar China was 
slechts het begin. Noord- en Centraal- Amerika volgden. De overstap van 
tourfietsen naar bikepacken? Hera kan je alles vertellen over het verschil 
tussen deze twee stijlen. Ze stapte over van een Santos 2.6 naar een Travelmaster 3+ die ze tot 
bikepacking fiets liet ombouwen. Tijdens een van de bezoekjes in Nieuw-Vennep sloeg de vonk 
over tussen Hera en toenmalig Santos medewerker Paul. Recent stelde hij zijn ultieme reisfiets 
samen, gebaseerd op de 4.29. Vervolgens maakten ze een zesweekse trip door Georgië en 
Armenië. Een lange tocht door Zuid-Amerika staat op de planning!
 www.heravanwillick.nl 

Santos Rijder Patrick 

Een 59-jarige dubbele meter, voorheen een fervent basketballer en 
triatleet. Na een fietsreis met vrienden naar Zwitserland verslaafd 
geraakt aan fietsen. Santos Rijder Patrick is sinds de aanschaf van een 
Travelmaster 3+ echt van bikepacking gaan houden. Koos meteen voor 
een solo bikepacking trip naar Tsjechië en wilde daarna nog veel verder 
en meer remote. Dus schreef hij zich in voor de Atlas Mountain Race in 
Marokko maar die werd door de Corona periode twee keer uitgesteld. 
Gelukkig ging in 2021 de Silk Road Mountain Race in Kirgizië wel door. Patrick wilde niet meer 
wachten en deed mee zonder echt getraind te zijn. Hij werd geveld door hoogteziekte voordat hij 
de finish bereikte. Onlangs deed hij een nieuwe poging. Wil je weten welke ontberingen Patrick 
deze keer moest doorstaan? Hij vertelt je er graag over en zijn fiets met bepakking staat er 
natuurlijk ook. 
 www.instagram.com/p/Chb0OvLMtuW/

Santos Rijders Jacinta en Frank 

Na 30 jaar hard werken besloten de Vlaamse Santos Rijder Jacinta en 
de Nederlandse Santos Rijder Frank het roer om te gooien. Ze pakten 
hun spullen en fietsten op hun nieuwe Travelmasters van Vancouver naar 
Patagonia. Van workaholic naar bikeaholic. Ze waren destijds 52 en 63 
en hadden wel eerder gefietst maar nooit langer dan twee weken. Toch 
legden ze de 28.000 km met succes af in 111 weken. Ze genoten van het 
wildkamperen terwijl ze ook daar geen ervaring in hadden. Is dit ook jouw 
droom? Frank en Jacinta delen graag hun ervaringen.  
 www.spinningsouth.com

Santos Rijders

Santos Rijder Ronald 
 
In 2019 ging Ronald als één van de eerste Pendix gebruikers op een 
lange fietsreis. Zijn doel was om binnen 80 dagen de USA van coast 
to coast te fietsen. Zo’n 6.000 kilometer van Washington DC naar San 
Francisco. Als totaal onervaren lange-afstand-fietser moesten de fiets 
en de techniek zo betrouwbaar mogelijk zijn, dus een Santos TM3+ 
met Pendix. Onderweg werd het Pendix systeem (en de rijder) aan alle 
weersomstandigheden blootgesteld. Hitte, regen, sneeuw, vorst en de 
Pendix gaf geen krimp. De meestgestelde vraag is hoe de twee accu’s in de USA zijn gekomen. 
Was het de moeite waard? Kom langs en vraag het Santos Rijder Ronald zelf.

Santos Rijder Philine 

Nam vorig jaar een sabbatical van 3 maanden. Ze liet haar racefiets 
thuis en schafte een Santos Cross Lite aan. Zo kon ze voor het eerst 
gaan bikepacken. Kiende eerst haar bepakking zo zorgvuldig mogelijk 
uit en reed vervolgens solo van Utrecht naar Portugal. Kijkt uit naar 
haar volgende buitenland avontuur en maakt ondertussen micro trips in 
Nederland. Tentje, slaapzak en wat overnachtingspullen mee en gaan! 
Ben je een wielrenner en wil je je ook meer op het bikepacken toeleggen? 
Dan moet je bij Santos Rijder Philine zijn.
 www.instagram.com/philinehols/

Santos Rijder Bart 

Al jarenlang een enorme Santos Fan. Fietst al heel lang op van alles 
wat Santos te bieden heeft maar heeft een voorkeur voor Santos 
gravelbikes en Santos tandems. Heeft 7 keer Hoek van Holland-Den 
Helder uitgereden, 2 x de Green Divide en in 2017, op een Santos 4.29, de 
gruwelversie van de Drenthe 200. Kan je uit eigen ervaring alles vertellen 
over de ideale fiets en hoe je je als fietser verder kunt ontwikkelen. Dus 
kom even kijken bij Santos Rijder Bart en vraag maar raak. Grote kans 
dat hij overal een antwoord op heeft.
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Een groot terrein waar van alles te doen is.  Bij de registratietafel ontvang je een Santos tasje 
met unieke jubileumbidon.  

In de tent staan Santossen met een historie en is er tijd om gezellig bij te praten. Grote kans dat 
je daar Santos oprichter Robbert treft. Daar staan ook twee Foodtrucks die allerlei warme en 
koude lekkernijen verkopen. En exposanten EBC en Lume: niet van Santos maar wel fan. Bij het 
kraampje van De Blauwe Hut kun je custom fietskleding en accuhoezen bestellen.  

Achteraan is een grote fietsenstalling. Handig als je op de fiets bent. Inspirerend als je wilt zien 
hoe uniek een Santos kan zijn.

Buitenplein

De barista van Foodtruck Koffie&Co serveert vanuit zijn Piaggio de 
lekkerste koffie en bakt er ambachtelijke stroopwafels bij. Natuurlijk kun 
je hier ook terecht voor thee en koude dranken. 
Zowel pin als contante betaling mogelijk. 

 www.koffiecohoofddorp.nl

Foodtruck De Soepkeetel is een bouwkeet met smaak. Hier worden 
niet alleen huisgemaakte soepen geserveerd maar ook luxe broodjes. 
De reuze braadpan is een ware attractie. Meer trek in een patatje? Dat 
hebben ze ook! Zowel pin als contante betaling mogelijk. 

 www.soepkeetel.nl

Je kunt natuurlijk ook meteen de jubileumbidon gebruiken die je bij de 
ingang ontvangt.
Er zijn diverse waterkranen in ons gebouw. 
Zo heb je altijd een frisse slok water bij de hand.

Eten & drinken

Bij de kraam van Santos Rijder Mariët Spierings vind je custom 
vrijetijdskleding en accuhoezen. Zelfgemaakt van stoffen met een 
fietsdessin. De opbrengst gaat naar Stichting De Blauwe Hut, die 
onbezorgde vakanties verzorgt voor gezinnen met een ernstig ziek kind. 
Kom langs en stel iets unieks samen voor jezelf of voor je fiets. 
 www.blauwehut.nl

Geen caravan maar een hotelsuite op wielen. Dat is de Lume Traveler. 
Onder het panorama dak beleef je een duizend en één sterrennacht. 
In de chefwaardige buitenkeuken kook je de lekkerste gerechten. 
Neem een kijkje en voel de pure materialen zoals teakhout, wolvilt en leer. 

 www.lumetraveler.com

De European Bike Challenge is een avontuurlijke fietstocht vanaf de 
Lofoten naar de Noordkaap. Full service, 14 dagen, meer dan 1200 km 
langs spectaculaire Noorse kust. Deelnemers krijgen hierbij een Santos 
Cross Lite ter beschikking. Maak kennis met Santos Rijder Raymond van 
den Heuvel, die in juni 2023 weer richting Noorwegen vertrekt. 
 www.europeanbikechallenge.com 

Het Santos GS systeem is uitgerust met een Neodrives Z20 motor in 
het achterwiel. Dat is een stille, trillingsvrije gelijkstroommotor, die 
'kracht gestuurd' is. Hoe harder je trapt, hoe meer power de motor 
levert. Dit hoogwaardige aandrijfsysteem wordt door het Duitse Alber 
GmhH ontwikkeld en geproduceerd. Benieuwd hoe het werkt of heb je 
technische vragen? Yves Wellner van Alber staat voor je klaar. 
 www.neodrives.de

Exposanten

In de Research & Development ruimte op de eerste etage krijg je een 
sneak peek van de laatste productieontwikkelingen. Daarnaast kun je 
zien wat een Santos echt af maakt: de Santos Only onderdelen, speciaal 
door ons ontworpen voor de ultieme fietsbeleving. Soms prominent 
aanwezig, soms amper zichtbaar. Om de handigheid, modulariteit en 
duurzaamheid van je fiets te bevorderen.

R&D



12

Het echte Santos gevoel? Dat is niet met woorden te omschrijven, dat 
moet je gewoon ervaren. Het liefst buiten. Daarom staan onze 100+ 
testfietsen ter beschikking voor een proefritje. Neem je identiteitsbewijs 
mee en meld je aan bij de fietsuitleen. Je vindt deze in de grote hal rechts. 

Testrijden

Bij Santos vind je geen lopende-band-productie. Elke monteur heeft zijn 
eigen werkbank en bouwt een fiets z’n geheel op. Ze laten je graag zien 
waar ze zoal aan werken. 

Werkplaats

Dit is je kans om alle Santos modellen bij elkaar te zien en onze dealers 
het hemd van het lijf te vragen. Als je goed met keuzestress kunt omgaan, 
kun je hier ook terecht voor het bekijken van alle accessoires in alle 
beschikbare kleuren. Tenslotte is er nog een kraampje waar je Santos 
kleding en andere kleine spulletjes kunt kopen. 

Showroom

Iedereen die Santos een warm hart toedraagt; zonder jullie was deze dag niet tot stand gekomen. 

SantosClubNL, ontstaan op Facebook in 2015 uit liefde voor Santos fietsen. Inmiddels uitgegroeid tot een zeer actieve 
community waar meer dan 2000 leden elkaar op de hoogte houden van hun fietsavonturen en met raad en daad 
bijstaan.

Roel Peerenboom, eigenaar van Peerenboom Fietsen en initiatiefnemer van SantosClubNL. 

Alle sprekers die hun kennis en ervaringen delen tijdens de interactieve workshops: Roel Peerenboom, Marco & Lisette, 
Johan Blom en Michiel van den Brink. 

Alle Santos Rijders die samen met hun fiets (en bepakking) het podium nemen: Linda & Dirk, Jacinta & Frank,  
Gea & Remy, Eveline & Jan, Hera & Paul, Bart, Ludo, Patrick, Ronald, Philine. 

Alle Santos Dealers die ons ook op deze vrije zondag met raad en daad bijstaan: Beagle Bikes, Bikepacking Belgium, 
Van Eijk de Fietsspecialist, Kok Fietsen, Pedaleur Bikes, Peerenboom Fietsen, Piet de Wit Tweewielers, Ride Bike, Saint 
Christopher, Sector 2 Bikes & Tandems, Velonaut en Xycletracx. 

Exposanten De Blauwe Hut, European Bike Challenge, Lume Traveler, Neodrives en Pendix.

Alle Santos medewerkers; altijd bezig om ervoor te zorgen dat iedereen geïnspireerd wordt door toffe Santossen.

En tenslotte Robbert Rutgrink die ooit het lumineuze idee kreeg om Santos Bikes te beginnen. 

MET DANK AAN. 
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