Hallo ATB-deelnemer,
Lees voor de start de volgende informatie:
Route-aanduidingen:
Op de onverharde trajecten van alle afstanden zijn de routes aangegeven met
oranje linten. Op de verharde delen zijn rood/zwarte pijlen geplaatst. Zie de
voorbeelden hiernaast!

Sector-indeling/calamiteiten:
De routes zijn verdeeld in sectoren, aangegeven met een hoofdletter A, B enz.
Probeer te onthouden welke sectorletter je het laatst bent gepasseerd, zodat
de organisatie je kan lokaliseren. Zorg ook dat je de teller bij de start op 0 zet
en bij calamiteiten de kilometerstand kan noemen. Contact met de organisatie
via het telefoonnummer op het polsbandje dat je bij de inschrijving hebt
gekregen.

Gebruik routes/vergunningen:
De uitgezette routes gaan grotendeels over terreinen van natuurbeheerders als
Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en van
diverse particuliere 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!

Veiligheid/waarschuwingsborden:
Op een aantal lastige oversteekpunten staan verkeersbegeleiders, die
behulpzaam zijn bij veilige oversteek. Volg hun aanwijzingen op!
Op andere mogelijke risicopunten zijn waarschuwingsbordjes geplaatst; deze
staan er niet voor niets!
Uiteraard brengt gebruik van een ATB-route risico’s met zich mee; wees niet
overmoedig en maak je eigen inschatting. De organisatie is niet aansprakelijk
voor onverhoopte ongevallen of schade.

Bekijk ook de routekaarten die hier zijn opgehangen om een idee te krijgen van
wat je te wachten staat.

Verzorgingsposten:
Start/finish bij Clubhuis de Peddelaars biedt uitgebreide verzorging
met sportdrank, Snelle Jelle enz.
Na de start komen alle afstanden (behalve de 25KM route) na ong. 13
KM bij de VAM-berg. Vanwege werkzaamheden kunnen we niet op
de berg. Er is een verzorgingspost ingericht bij kiosk ’t Blinkerdje. Ook
hier gratis sportdrank, reepjes e.d. Tegen fietsvriendelijke prijzen
kun je koffie e.d. op het terras nuttigen.
Na ong. 32 KM komen alle routes langs De Boslounge in Spier. Ook
hier een verzorgingspost met gratis voorzieningen. Tegen
fietsvriendelijke prijzen kan ook hier van het terras gebruik gemaakt
worden. Voor alle afstanden is hier de routesplitsing.
De 65, 75 en 85 KM-routes komen na 41, 51 resp. 61 KM langs het
terras van Recreatiecentrum De Noordster. Hier gratis sportdrank en
versnapering. Tevens de mogelijkheid om op eigen kosten koffie e.d.
te nemen.
De 25 KM route komt na ong. 13 KM langs een door ons ingehuurde
ijskar. Alle deelnemers tot 16 jaar en hun begeleiders kunnen daar
tegen overleggen van het polsbandje gratis een ijsje nemen.

Veel plezier en een veilige tocht gewenst!

