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Beste Dutch1000 Rijder,

Fijn dat je meerijdt met een van de bijzondere toertochten in Nederland, een tour dat je door diverse
delen van Nederland brengt. Een tour die je alleen rijdt met vele anderen. Een tour die een
slijtageslag kan zijn voor rijder en motor en waar ongemakje in een klein hoekje ligt.
Waar wij, organisatie en vrijwilligers, echt blij van worden is dat iedereen een fijne dag heeft en met
een big smile weer terugkomt op camping “de Hei” nadat de rit gereden is. Wij zijn net zo blij
wanneer je hebt besloten de snelste route naar huis te rijden omdat het niet meer ging.
Voor ons hoef je jezelf niet te bewijzen. Alle heldenverhalen zijn al geschreven, alle records zijn al
verreden, alle stommiteiten al uitgehaald, bij deze tour of een tour elders in de wereld. Wij hebben
alles al gezien, gehoord, gelezen of meegemaakt. Wij zijn niet onder de indruk. Wij gaan voor de
smile!
Dit routeboek geeft jullie een handreiking voor de dag, het werken met de GPS, de hints en tips voor
de rit, wat achtergronden van het landschap en meer.
Geniet van het weekend, geniet van de rit, geniet van elkaars aanwezigheid!
Namens Floris, Dani, Joyce, Lianne, Arjan, Stephan, Jan, Roger en de andere vele vrijwilligers; veel
plezier!
Paul ten Broeke

Dank!
Dank gaat uit aan alle sponsoren die zich op de ene of de andere wijze verbonden voelen. Sinds de
eerste rit of sinds dit jaar. Het is fijn gesteund te worden, in raad, daad of anderszins. Dat maakt een
rit des te leuker.
Zeker niet te vergeten! Een weekend als deze is niet mogelijk zonder de vrijwilligers die allemaal
belangeloos meehelpen, op de voorgrond, op de achtergrond, onzichtbaar of op de barricade.
Wij danken jullie.
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Start en Finish op Camping “de Hei”
Start
Jouw start- en groepsnummer heb je eerder via email gekregen. In jouw goodiebag zitten stickers
met jouw startnummer en groepsnummer. Die krijg je uitgereikt wanneer je jezelf bij de incheckbalie
van de Dutch1000 op de camping op vrijdagmiddag/avond of zaterdagochtend incheckt.
Wanneer je al op “de Hei” overnacht hebt of wanneer jij op zaterdagochtend aankomt kan je eerst
ontbijten, een praatje maken of koffie drinken. Om de doorstroming in de ochtend te bevorderen
krijg je een ontbijt- en lunchpakket in één keer uitgereikt.
Geef vooral de vroege starters de ruimte ook vroeg te ontbijten. Zij hebben de minste tijd tussen de
start van het ontbijt en hun start van de rit. Probeer niet eerder dan een uur voor jouw start te
ontbijten.
Het groepsnummer bepaalt wanneer jij aan de beurt bent om te starten. Op deze wijze spreiden wij
het verkeer aan het begin van de route maar ook de drukte bij de start. Voeg op tijd in, niet te vroeg
of te laat en volg de aanwijzingen van de vrijwilligers.
Wanneer jij gaat starten wordt eerst een foto van jou en/of jouw groepje gemaakt. Daarna ga je door
naar een vrijwilliger die jouw kilometerstand opneemt. En Dani zal jou op tijd starten.

Aanrijroute op de camping
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Finishen
Wanneer je jouw ronde gereden hebt dan wordt je ontvangen bij de finish door een van de
vrijwilligers. Zij nemen dan de eindkilometerstand op. Zij controleren dan de stempelpunten en
nemen steekproeven van de fotopunten.
Wanneer alles klopt, dan krijg jij jouw welverdiende speld en heb jij waarschijnlijk een herinnering
die blijft hangen.
Wanneer je op “de Hei” blijft, deel dan nog een lekker drankje met jouw collega-rijders. Wanneer je
meteen naar huis of jouw slaapgelegenheid rijdt, fijn dat je er was!

Het rijden van de route
Het rijden van deze routes is als het rijden van een marathon. Alle afstanden zijn goed binnen de 24
uur te rijden. Er is zelfs ruimte voor wat klein malheur zoals een lekke band en het wachten op de
ANWB. Ook dan is er tijd om te rusten, te eten, te drinken of even te kletsen. Het is belangrijk
sommige van deze acties te combineren en, zeker bij de 1000 km, de wielen te laten rollen.
De route gaat over veel kleinere wegen die ook door boeren gebruikt worden om hun land te
bereiken. Dat houdt dan ook in dat deze wegen vuil kunnen zijn. Wanneer het nat is of donker is, zal
dat niet altijd even duidelijk te zien.

Tanken en laden
Benzinetankstation zullen genoeg beschikbaar zijn, maar verrassend genoeg is het niet altijd mogelijk
om na sluitingstijd met pin te betalen. Wij raden aan om ruim op tijd tanken of op voorhand checken
of de tankstations open zijn. Stiekem kan je verrast worden door langere afstanden tussen twee
tankstations.
Voor elektrische motorfietsen ligt het wat lastiger. De route van dit jaar gaat minder door bewoond
gebied in vergelijking tot vorig jaar. Er zijn best veel soorten laadsystemen en snelheden. Ik heb een
aantal laadmogelijkheden gezien bij de Eemshaven. Bij diverse snelwegovergangen heb ik
laadmogelijkheden gezien. Plan jouw stops op voorhand goed.

Pech?
Het is natuurlijk vervelend wanneer jouw motor door malheur stilvalt. Wees wijs waar je stopt en
zorg in eerste instantie voor jouw eigen veiligheid en in tweede instantie voor de veiligheid van
anderen.
Mijn ervaring is dat de ANWB snel ter plaatse kan zijn en jou vaak verder kan helpen. Het kan zijn dat
je zelf handig genoeg bent om het defect zelf te repareren. Bedenk dan of het haalbaar is om de
route nog af te maken, in tijd maar ook qua veiligheid. Neem hierin een wijs besluit. Wanneer je de
route afbreekt en direct naar huis rijdt, meld je dan af bij Dani op het telefoonnummer dat tijdens
het weekend beschikbaar wordt gesteld.
Het is verleidelijk om andere rijders aan te houden om je te helpen of wanneer je in een groep rijdt
om met de hele groep te wachten. Samen uit, samen thuis toch? Het betekent wel dat anderen dan
ook de verloren tijd moeten inhalen. Bedenk wat hierin wijs is.

Rusten
Rusten is erg belangrijk wanneer je de langere afstanden rijdt. Dat kan even een rondje lopen zijn om
jouw benen te strekken, maar het kan ook even een rustmomentje zijn in het Dutch1000 hotel.
(Een tukje op een bank)
5

Je kan vroeg in de avond ook gewoon lekker eten en zo jouw rust pakken.
Iedereen heeft andere rustmomenten nodig en hebben een ander voedingspatroon.

Eten en drinken
Dit is een tricky part. Elke mens, en dus ook elke motorrijder, heeft een andere energieverwerking.
Een paar algemene zaken zijn wel te delen.
•
•
•

Zorg dat je voldoende drinkt. Vochttekort maakt je vermoeid en zorgt voor onoplettendheid.
Eten van veel koolhydraten kan je slaperig maken.
Kleine dingen om te snaaien kan helpen alert te blijven. (Noten, suikervrije zaken etc)

Voor mij geldt bijvoorbeeld dat ik tussen 7:00 en 18:00 moet ik uitkijken met koolhydraten en eet ik
overdag veel cashewnoten en drink ik water (of koffie). Wanneer ik mij toch laat verleiden tot iets
anders lekkers, moet ik het meestal bekopen met loomheid, vooral tijdens het motorrijden!

Voorbereiding van de motor
Het klinkt als logisch. Zorg dat je motor in een goede toestand is. Het is een fikse route, je rijdt over
kleine wegen, veel keren, draaien en ook (sorry daarvoor) veel verkeersdrempels. Dus zorg op tijd dat
jouw vering prima werkt. Je kan altijd bij JJ Suspension, onze sponsor, aan voor raad. Maar er zijn
meer specialisten die jou kunnen helpen. Doe dat op tijd, ze zitten geen duimen te draaien.
Daarnaast is het van belang dat jouw remmen op orde zijn, de verlichting, maar ook dat alle kraakjes,
piepjes, rammeltjes en loszittende delen jou niet tegen houden. Ook de banden hebben flink te
lijden. Zorg dat je niet op het randjes van slijtage begint, dan weet ik zeker dan je over de rand van
slijtage terug komt.
Qua comfort is het zeer persoonlijk, maar zorg dat je goed zit, het stuur goed staat, de
windbescherming goed is, en jouw kleding niet van die kleine irritatiepunten veroorzaken. Heel
vervelend wanneer 24 uur lang iets flappert aan de jas.

Rijden in de nacht
Zeker de 1000 km rijders en een deel van de 700 km rijders zullen een groot deel in het donker
rijden. Dat kan op zichzelf al wel een uitdaging zijn. Je bent dan afhankelijk van een goede verlichting
aan de voorzijde. Extra verlichting helpt dan zeker. Je kan te maken hebben met plotseling
overstekend wild, huisdieren of kroegtijgers. Daarnaast heb je al een stuk gereden en kan het zijn dat
je vermoeid raakt.
Wat mij altijd opvalt is dat ’s nachts de wegen altijd iets omhoog lijken te lopen. Of mijn geest speelt
met mij? Of het is een normale visuele illusie die zich ’s nachts openbaart?

Laden van de route op de GPS
Wij zijn geen experts in GPS-en. En met al dat rijden zullen wij dat nooit worden. Er is een algemene
handreiking die wij doen.
Verplaats de files, vanuit MRA of vanaf de geünzipte-ZIP-file op de website, ongeopend op de GPS.
Openen in Mydrive, MRA, Basecanp of welk programma dan ook maakt dat er iets aan jouw
route/track aangepast wordt op basis van de software die wij misschien niet gecheckt hebben. Is dat
heel erg? Nee zeker niet maar het zou vervelend zijn wanneer je een stopplaats zou missen.
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Wil jij meer informatie? Mr GPS heeft het voor mij duidelijk uitgelegd, dus misschien heb jij er wat
aan. https://www.mrgps.nl/mrgps-methode/ Daarnaast zijn er legio uitlegvideo’s op Youtube te
vinden.

Stempelpunten en fotopunten
Dit jaar hebben wij als extra stempelposten en fotopunten. Op de stempelpost geregistreerd dat jij
op dat stempelpunt bent geweest. Dat is op basis van jouw startnummer.
Ook zijn er twee fotopunten (een voor de 700 en een voor de 1000) die als extra controlepunt
dienen.
De wisselingen van een route zijn op onze stempelposten en fotopunten. De fotopunten zal je
normaal gesproken tijdens daglicht bezoeken. De stempelposten misschien wanneer het al donker is.
In ieder geval sta je op een veilige plek om de route te wisselen.
Er zijn drie stempelposten, een bij onze sponsor BikerGadgets in Culemborg, een bij de Esso in
Gramsbergen en een bij Jan Bartelds op zijn boerderij in Klazienaveen.
Dank aan iedereen die deze stempelposten mogelijk maken!

Stempelpost bij BikerGadgets: Rietveldseweg 14 B, 4105 LG Culemborg
Stempelpost voor de 300 km en 1000 km.
Deze stempelpost is open van 8:30 in de ochtend tot 03:00 in de nacht.
Mocht je aankomen terwijl deze al/nog gesloten is? Neem een foto van jouw motor met jouw
startnummer met het reclamebord van BikerGadgets herkenbaar op de foto.

Op deze stempelpost is een toilet aanwezig. Ook kan je er koffie en thee krijgen of frisdrank tegen
een kleine vergoeding. Bij BikerGadgets zal er iets te eten van de grill zijn, dit tegen schappelijke
prijzen. Hierbij geldt (ook): op=op!

Stempelpost bij Jan Bartelds: Dordsedijk 310 Klazienaveen
Stempelpost voor de 700 km en 1000 km.
Deze stempelpost is open van 10:00 in de ochtend tot 02:00 in de nacht.
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Mocht je aankomen terwijl deze al/nog gesloten is? Neem een foto van jouw motor met jouw
startnummer met de boerderij herkenbaar op de foto.
Op het erf, rij door naar achteren waar je ontvangen zal worden.

Op deze stempelpost is voor de hoge nood een toilet aanwezig (en een groot land achter de schuur).
Er zal tussen 10:00 en 18:00 een mobiele catering aanwezig zijn. Hier kan je tegen schappelijke
prijzen drinken, een broodje gezond of een broodje hamburger kopen.

Stempelpost Esso Gramsbergen: Anerdijk 20 Gramsbergen
Stempelpost voor de 500 km.
De stempelpost wordt bemand door Roger Lemmens. De stempelpost zal open zijn van 12:00 tot
17:00. Mocht je aankomen terwijl deze al/nog gesloten is? Neem een foto van jouw motor met jouw
startnummer met het tankstation herkenbaar op de foto.
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Op deze stempelpost is een toilet aanwezig. Daarnaast kan je er tanken (duh) en eventueel wat eten
en drinken kopen. Zij zijn voorzien van een cafetaria-voorziening met lekkere broodjes, verse koffie
en dergelijk.

Fotopunten
Er zijn in totaal 2 fotopunten. Eén voor de 700 km en één voor de 1000 km.

Fotopunt 700 km
De route voor de 700 km wordt omgezet bij het TT-circuit in Assen. Maak een selfie met de
rallysticker erop op een herkenbaar punt op het circuit. Zoiets als onderstaande foto dus maar dan
leuker!

Fotopunt 1000 km
Bij de 1000 km is net zo’n fotopint. Maak een foto met jouw motor en rallysticker bij het station
Eemshaven. Zoiets als dit dus… Ook op dit fotopunt vind er een overgang plaats van het ene
routedeel naar de andere.
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De Routes
Er zijn dit jaar 4 afstanden en in totaal 5 routes.
De routes zijn zo gemaakt dat er een grote kans is dat je elkaar tegenkomt. Sommige routes gaan een
linksom, de andere rechtsom. De 1000 km kan je kiezen, rij je met de klok mee (CW/Clock Wise) of
tegen de klok in (CCW/Counter Clock Wise). Ze staan ook zo in de GPX-filenaam benoemd (CW of
CCW) en op MRA.

Route 300 km
De 300 km rijdt het mooie Brabantse land in om vervolgens het Rivierengebied in te duiken. Dit met
mooie pittoreske dorpjes, mooie vergezichten en zijn vele kastelen. Via de Betuwe rijd je weer terug
naar de camping.

Dit is een mooie rit om rustig van het landschap te genieten, foto’s te maken, lekker te lunchen en
vooral om iedereen uit te zwaaien en met een lekker drankje in de hand iedereen weer binnen te
zien komen.

Volgorde punten 300 km
•
•
•

Start: Camping “de Hei”
De stempelpost voor de 300 km is bij BikerGadgets in Culemborg. Hier gaat de route over van
deel 1 naar deel 2.
Finish: Camping “de Hei”
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Route 500 km
De 500 km is ook zo’n mooie relaxte rit. Eerst over de Veluwe, dan naar de kop van Overijsel en dan
weer op je gemak terug door Twente, de Graafschap en de Liemers weer terug naar de Hei.

Volgorde punten 500 km
•
•
•

Start: Camping “de Hei”
De stempelpost voor de 500 km is bij Esso, Anerdijk 20, Gramsbergen Roger Lemmens zal je hier
helpen te “stempelen”. Hier gaat de route over van deel 1 naar deel 2.
Finish: Camping “de Hei”
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Route 700 km
Dit begint al als de ultieme uitdaging te lijken. Het is een serieuze rit en een serieuze uitdaging. In
grote lijnen lijkt het op de 500 km, alleen ga je nog verder Noordelijk. Er is een stempelpunt bij Jan in
Klazienaveen en er is een fotopunt bij het TT-Circuit in Assen.

Volgorde stempelpost en fotopunt 700 km
•
•
•
•

Start: Camping “de Hei”
De stempelpost voor de 700 km is bij Jan Bartelds. Hier gaat de route over van deel 1 naar deel 2.
Het fotopunt voor de 700 km is bij het TT-circuit in Assen. Hier gaat de route over van deel 2 naar
deel 3.
Finish: camping “de Hei”
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Route 1000 km
De ultieme uitdaging is de 1000 km. Zoals eerder gezegd, je kan hem dit jaar met de klok meer (CW)
rijden of tegen de klok in (CCW). De stempelposten en het fotopunt blijft gelijk. Let op, in de filenaam
zijn ze als CW (Clock Wise) en CCW (Counter Clock Wise) benoemd.
Waarom zou je met de klok meerijden. Nou ten eerste, je hebt de zon zelden in jouw gezicht. Je rijdt
eerst door het Rivierengebied en over de Veluwe.
Wanneer je tegen de klok inrijdt, dan rij je eerst door de Liemers, de Graafschap en Twente. Ik denk
dat je dan in het licht door de mooie bochten rijdt. Maar ja, dan mis je wel het mooie landschap van
het Rivierengebied in het licht…. Keuzes, Keuzes….
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Volgorde stempelpost en fotopunt 1000 km
Rij je de route tegen de klok in (CCW)?
•
•
•
•
•

Start: “Camping de Hei”
Het eerste stempelpost bij Jan Bartelds in Klazienaveen. Hier gaat de route over van deel 1 naar
deel 2.
Het fotopunt is bij het treinstation Eemshaven. Hier gaat de route over van deel 2 naar deel 3.
De tweede stempelpost is bij BikerGadgets in Culemborg. Hier gaat de route over van deel 3 naar
deel 4.
Finish: Camping “de Hei”

Rij je de route met de klok mee (CW)?
•
•
•
•
•

Start: Camping “de Hei”
Het eerste stempelpost bij BikerGadgets in Culemborg. Hier gaat de route over van deel 1 naar
deel 2.
Het fotopunt is bij het treinstation Eemshaven. Hier gaat de route over van deel 2 naar deel 3.
De tweede stempelpost is bij Jan Bartelds in Klazienaveen. Hier gaat de route over van deel 3
naar deel 4.
Finish: Camping “de Hei”

Disclaimer route
De route is voor 99% door onszelf nagereden. Stukken die wij niet gereden hebben zijn via Google
Streetview gecontroleerd. De routes zijn over de periode december tot en met april gereden. Ten
tijde van het voorrijden waren alle wegen bereikbaar en berijdbaar. In de tussenliggende periode kan
veel veranderen, qua wegwerkzaamheden, qua bereikbaarheid of qua regelgeving. Wanneer je
wordt geconfronteerd met een inrijverbod promoten wij het opvolgen van de wegenverkeerswet.
Volg de omleidingsroute, laat de GPS jou helpen, vraag eventueel bij lokale bewoners na.
De route is gecontroleerd op OpenStreetMap, TomTom en Here-kaarten. Dit om ervoor te zorgen dat
de meest gebruikte kaartensoftware in hoge mate dezelfde route geeft. Wij hebben in mei de routes
nog gelijk gecontroleerd. Mocht het zijn dat er toch verschillen in de route ontstaan, dan is er één
regel: volg diegene die voorop rijdt.
Het kan zijn dat wanneer jij van een andere of niet-gecontroleerde kaartversies gebruikt dat er
verschillen ontstaan. Los dat dan op zoals boven gemeld.
Wat ook helpt is wanneer je met jouw GPS-online bent. De laatste aanpassingen worden dan
“automatisch” in jouw aanwijzingen verwerkt.
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Wanneer je de 500, de 700 of de 1000 km
rijdt dan kan je het onderstaande bord
tegenkomen. Dat verbod geldt voor
voertuigen van meer dan 2 wielen. Rij je de
Dutch1000 met een zijspan of een trike,
normaal gesproken zal je van de genoemde
tijdblokken geen last hebben.

Disclaimer organisatie
De organisatie van de Dutch1000 of haar vrijwilligers is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor
enige schade die ontstaat door het rijden van een van de afstanden van de Dutch1000. Noch tijdens
het evenement noch op een ander tijdsstip.
Jij bent en blijft verantwoordelijk voor jouw eigen gedrag. Jij bepaalt waar, hoe, hoelang en hoe snel
je rijdt.
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De Dutch1000 ondersteunt de Maxima Helden Kerstrit.
Mede dankzij de hulp van de Stichting “Maxima’s Helden Kerstrit”, en die van hun donateurs, kunnen
mooie evenementen georganiseerd worden voor kinderen en hun families en kan er geld gedoneerd
worden aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie (PMC). Help hen dit ook de komende
jaren en elk jaar meer steun te vinden en hun boodschap uit te dragen.
Voor meer, kijk op:
https://www.facebook.com/groups/273971433306981
http://www.maximasheldenkerstrit.nl/
Of doneer direct:
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Partners
Met onze partners is de Dutch1000 veel leuker. Dank jullie wel!
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