
Hallo ATB-deelnemer,  

 28 en 29 augustus 2021 

Lees voor de start de volgende informatie: 



Route-aanduidingen: 

De routes kunnen uitsluitend op GPS worden gereden.                                                 

Op en rond het start-/finishterrein zijn rood/zwarte pijlen geplaatst. 

Dit geldt ook voor het VAM terrein.  Zie de voorbeelden bij de start! 

De routesplitsingen en pauzeplaatsen zijn met een bord aangegeven. 

Calamiteiten:  

Zet je teller bij de start op 0, zodat je bij calamiteiten de 

kilometerstand kan noemen. Contact met de organisatie via het 

telefoonnummer op het polsbandje dat je bij de inschrijving hebt 

gekregen. Bij ongeval: bel 112.  



Gebruik routes/vergunningen: 

De uitgezette routes gaan grotendeels over terreinen van 

natuurbeheerders als Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en 

Staatsbosbeheer en van diverse andere eigenaren. Delen daarvan zijn 

normaal niet opengesteld voor ATB-ers. Wij hebben eenmalig 

toestemming om voor dit evenement van de routes gebruik te 

maken. Het is niet de bedoeling om op eigen gelegenheid op andere 

momenten de route na te rijden!  (controle en handhaving zijn 

mogelijk) 

 

 



Veiligheid: 

Er wordt geen gebruik gemaakt van oversteekhulpen en er worden 

vrijwel geen waarschuwingsborden geplaatst. Dit betekent dat meer 

dan ooit een beroep wordt gedaan op je gezond verstand! 

Wees niet overmoedig en maak je eigen verantwoorde  inschattingen. 

De organisatie is niet aansprakelijk voor onverhoopte ongevallen of 

schade. 

 

 

 



Verzorgingsposten: 

1. Start/finish bij Clubhuis de Peddelaars.                                     

Koffie/thee gratis (zelfbediening thermoskannen). Tevens 

ontvang je een sportreep + gelletje en een munt voor 

koffie/thee plus appelgebak onderweg.  Voor de 40 KM in te 

leveren bij ’t Blinkerdje; voor 60 en 80 KM bij De Boslounge.  

2. Na de start komen alle afstanden na de beklimming van de Col 

du VAM na ong. 23 KM  bij kiosk ‘t Blinkerdje.  De 40 KM 

deelnemers kunnen hier hun munt gebruiken. 

3. Na ong. 42 KM komen de 60/80 KM-routes langs De Boslounge 

in Spier. Ook hier een verzorgingspost  waar je de munt kun 

gebruiken voor gratis koffie/thee met appelgebak.  



4. De 80 KM-route maakt een extra, onverharde lus van 20 KM  via 

de vaste ATB-route en komt na ong. 62 KM nog een keer bij De 

Boslounge.  Let op: het laatste deel van de extra lus is over het 

zelfde parcours als bij de 60 KM. Als je de munt al hebt gebruikt 

kun je op eigen kosten hier nog iets consumeren. 

5. Finish op de wielerbaan:  tegen inlevering van je polsbandje  een 

gratis vertering. 

Veel plezier en een veilige tocht gewenst!   


