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‘Any One Can Ride’ - fietsen voor mensen met 

een visuele beperking  

 
 ‘Any One Can Ride’ is een project waarbij mensen met een visuele beperking worden uitgenodigd 

om te leren zelfstandig te fietsen met ondersteuning van een buddy (verzorger, coach, vriend of 

vrijwilliger).  

 

Loendersloot organiseert een pilot in Nederland in samenwerking met Fietsloket  

Nijmegen en ‘Any One Can Ride’-oprichter Yossi Kat uit Israël. Wereldwijd hebben meer dan 20.000 

mensen aan ‘Any One Can Ride’ deelgenomen.  

 

De missie van Yossi Kat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Op 24 en 25 februari a.s. is Yossi Kat in Nederland. Hij demonstreert graag zijn ‘Any One Can Ride’ 

concept aan enkele enthousiaste Nederlanders met een visuele beperking en hun begeleider(s). 

Fietscoach Daan Steenman van Fietsloket Nijmegen zal als Nederlandse ‘Any One Can Ride’ coach 

ook aanwezig zijn.  

 

Een visuele impressie van Yossi’s aanpak kunt u via deze YouTube video bekijken:   

 

https://www.youtube.com/channel/UCymQDmt7u7qOx69ttHo59TA 

 

Zie voor de link naar de video bijgaande QR-code! 
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Vrijwilligers gezocht! 

 

Wij zoeken met spoed enkele vrijwilligers (enkele mensen met een visuele beperking en hun 

begeleiders) die aan de demonstratie van Yossi Kat willen deelnemen. 

 

Data en lokaties: 

 

24 februari, 1300-1500 uur, Dutch Bicycle Centre, Nijmegen. 

25 februari, 1100-1300 uur, Eindhoven University of Technology, Eindhoven.   

 

Belangrijk om te weten: 

 

Deelnemers reizen zelfstandig naar de locatie in Nijmegen of Eindhoven. 

Het meenemen van rolschaatsen is in deze fase nog niet noodzakelijk, voor fietsen wordt gezorgd. 

Sessies vinden in een verkeersluwe ruimte plaats. 

Wij maken graag foto- en video-opnamen van de sessie ter ondersteuning van de ontwikkeling van 

dit project. Deelnemers dienen akkoord te gaan met gebruik van deze opnames voor 

promotiedoeleinden. 

 

U kunt uw interesse voor deze sessies kenbaar maken bij projectmanagers van Loendersloot Groep. 

Ook beantwoorden wij graag uw vragen! 

 

                                         Bent u niet beschikbaar op 24 of 25 februari a.s. , maar heeft u wel interesse,  

                                         dan horen wij graag van u!  

 

                                         Meer sessies volgen komend voorjaar onder leiding van de Nederlandse  

                                         fietscoach Daan Steenman van Fietsloket Nijmegen (zie foto links). 

 

                                         U kunt uw interesse voor deze sessies kenbaar maken bij de projectmanagers  

                                         van Loendersloot Groep (zie onder). Ook beantwoorden wij graag uw vragen! 

 

 

Sessie Nijmegen maandag 24 februari a.s.:                        Sessie Eindhoven dinsdag 25 februari a.s.: 

 

Eric van der Horst                                                                      Ana Alanis                                                             

E-mail: eric.vanderhorst@loenderslootgroep.nl                 Email: ana.alanis@loenderslootgroep.nl 

Tel: 06 81963453                                                                       Tel: 06 38388968 

 

 

 


