
“ SPRINTEN Of BERGOP RIJDEN?  
BERGOP, 

 ER VOLGT ALTIJD EEN BERGAf.

“ Dagdromen over platte rust en gewoon 
doorfietsen.”

Cycling for Libraries Belgium

Dirk Bogaerts

Wanneer werd Cycling for Libraries 
Belgium opgericht? En wat willen jullie 
realiseren?
Het idee voor Cycling for Libraries 
ontstond in 2010 als een wild project, 
gedragen door enkele enthousiaste 
vrijwilligers, in de marge van het IfLA-
congres in Göteborg. In 2011 werd 
de eerste tour georganiseerd tussen 
Kopenhagen en Berlijn. Sindsdien 
volgde elk jaar (met uitzondering van 
2017) een nieuwe internationale tour.

In de marge daarvan ontstonden een 
aantal lokale initiatieven, zoals Cyclo-
Biblio in frankrijk. Ook ons Belgisch 
project past in die traditie van lokale 
tours, georganiseerd onder de vlag van 
Cycling for Libraries.

Het concept bleef al die jaren ongewij-
zigd: een fietstocht voor bibliotheek-
medewerkers en sympathisanten, een 
sportieve activiteit met een professi-
onele invalshoek. Bedoeling was om 
bibliothecarissen van over de hele 
wereld samen te brengen, om het 
maatschappelijk belang van de biblio-
theeksector op een originele en actieve 
manier in de kijker te zetten. Ook 
samenwerking en kennisdeling tussen 
bibliotheken en bibliothecarissen blijft 
een van de hoofddoelen.

reden jullie allemaal al eens mee met 
C4L?
Sommigen van ons reden al mee met 
twee of meer tours, voor anderen is het 
de eerste keer. Opvallend is trouwens 
dat er de afgelopen jaren een kern van 
vaste deelnemers gegroeid is: wie een-
maal van de sfeer geproefd heeft, blijft 
terugkomen.

Hoe zou je de team-spirit omschrijven?
Enthousiast. Voluntaristisch. Optimis-
tisch, ondanks het soms knagende 
gevoel van ‘waar zijn we nu in gods-
naam aan begonnen’.

Bricolage Belge: Vlaams stuur, gebroken op Waalse bodem, hersteld door 
tweetalige Brusselaar.
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cYcling For liBraries BelgiuM

 Coördinatieteam: Mariël 
geens en Dirk Bogaerts

 organisatieteam: Diane Nys, 
Sabine De greef, Colette 
Jamotte, Hilde Nelissen, 
Liesbeth De Vogelaere, 
Allyn-An-Biseau 

 With a little help… 
Stephanie Wolbeek 
(Brussel), gaby Zeimers 
(Eupen) voor vertalin-
gen naar het Frans en het 
Duits. e.v.a.

 Deze bibliotheken wil-
len we eens bezoeken: 
Seattle, La Très grande 
Bibliothèque in Parijs en 
De Krook. 

 Uitdagendste rit ooit 
in C4L: de fameuze rit 
van 4 september 2015 
(Uddevalla-Trollhättan-
göteborg). Voorziene 
afstand ca 110 kilometer, 
maar daar kwam toch nog 
een flink eind bovenop. 
Aankomst in het donker, 
veel later dan voorzien...

  Tips voor vermoeide 
fietsbenen: Een goede 
massage. Platte rust. Of 
daarover dagdromen 
en gewoon doorfietsen. 
Vaststelling: de meeste 
bibliotheken hebben geen 
meubilair dat aangepast is 
aan vermoeide fietsbenen.

 Voorbereidende litera-
tuurtips: Elk goed boek dat 
je doet nadeken over jezelf 
of over de maatschap-
pij waarin we leven, is 
geschikt als voorbereiding 
op C4L. En als het dan 
toch een fietsboek moet 
zijn: Les Petites Reines van 
Clémentine Beauvais.

Welke achtergrond hebben de team leden?
De vaste kern heeft een heel verscheiden achtergrond: er zijn 
zowel medewerkers van openbare bibliotheken als van hoge-
schoolbibliotheken, maar evengoed enthousiaste boek- en 
bibliotheekliefhebbers zonder connectie met de bibliotheek-
sector.

Wat mogen we verwachten van de Belgische editie?
Het is altijd afwachten wat het wordt. Veel hangt af van de 
interactie en de dynamiek binnen de groep. Waar we echt op 
hopen is dat het een boeiende en verrijkende kennismaking 
wordt met collega’s van de verschillende taalgemeenschap-
pen. Sectoren waar we anders nauwelijks contacten mee 
hebben, maar die uiteindelijk toch voor dezelfde uitdagingen 
staan als wij. Noem het maar internationalisering binnen de 
grenzen van België.

Vanaf wanneer kunnen mensen zich inschrijven?
De inschrijvingsprocedure kunnen we pas opstarten als het 
financiëel- 
administratieve luik op punt staat. We mikken op eind maart 
om de inschrijvingen officieel te lanceren. Door het systeem 
van preregistraties hebben we intussen al een potentiële deel-
nemersgroep van een vijftigtal mensen. 



V.l.n.r.: Sabine De Greef, Pascale Mélon, Dirk Bogaerts, Colette Jamotte, Mariël Geens, 
Hedwig Van den Bossche. 
Vooraan: Gaby Zeimers en Geert Lievens.

> Volg c4l Belgium via www. clBelgium.weebly.com
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