7 t/m 10 juli 2020

DRENTSE

Fiets4Daagse
DWARS DOOR DRENTHE MET AMSLOD

www.fiets4daagse.nl

Fiets je op een ATB, E-bike of een
gewone fiets; meedoen kan altijd!
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Voorwoord van
de hoofdsponsor
Welkom bij het jubileumjaar van de Drentse Fiets4Daagse: de 55e editie!
Sinds 1965 wordt de Drentse Fiets4Daagse ieder jaar georganiseerd en is voor
veel inwoners van Drenthe, maar ook voor mensen buiten de provincie, een jaarlijkse
traditie geworden. Als hoofdsponsor zijn we trots dat we hier onderdeel van mogen
uitmaken!
In da afgelopen 55 jaar heeft de organisatie niet stil gezeten, elk jaar opnieuw
wordt er een feestje van gemaakt! We hebben al prachtige jubileumedities mogen
meemaken, zoals in 1975 toen koningin Juliana meefietste en vijf jaar geleden
toen koning Willem-Alexander op de fiets sprong. Honderden organisatoren en
vrijwilligers hebben de afgelopen edities mogelijk gemaakt en ook dit jaar is er
weer hard gewerkt om de Drentse Fiets4Daagse tot een groot succes te maken!
Als fietsfabrikant willen we graag dat fietsen voor iedereen in Nederland bereikbaar
wordt. Ook voor mensen die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
De elektrische fiets is dé uitvinding voor iedereen die wat extra hulp nodig heeft, of
die dagelijks grote afstanden aflegt. Als hoofdsponsor van de Drentse Fiets4Daagse
helpen we graag mee om fietsen in Nederland nog meer in de spotlights te zetten.
Want in Nederland en zeker ook in Drenthe zijn er nog zoveel mooie plekken te
ontdekken op de fiets!
Deze Fiets4Daagse zul je weer genieten van prachtige natuur, muziek, kunst &
cultuur en verassende sportieve en culinaire ervaringen. Ik wens je alvast
ontzettend veel plezier; welkom in Drenthe!
Met vriendelijke groet,
Bert Jonkeren
Mede-eigenaar van Amslod
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Adressen
Centrale organisatie Drentse Fiets4Daagse
Brink 4b
7981 BZ Diever
0521 594 130

Startplaats Assen
De Bonte Wever
Stadsbroek 17
9405 BK Assen

Startplaats Meppel
Sportpark Ezinge
Ambachtsweg 11
7943 AE Meppel

Startplaats Dalen
Restaurant Cornelis
Hoofdstraat 29
7751 GA Dalen

Startplaats Norg
Ontmoetingscentrum De Brinkhof
Brink 1
9331 AA Norg

Startplaats Diever
Fiets4Daagse tent op de Brink
Hoofdstraat 48
7981 AB Diever

Startplaats Westerbork
Brasserie Diggels Fiets4Daagse tent
Hoofdstraat 8
9431 AD Westerbork

Startplaats Emmen
Fletcher Hotel-Restaurant Emmen
Van Schaikweg 55
7811 HN Emmen
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Ontdek de
Oerprovincie van
Nederland
Bekijk onze mooiste fietsroutes, doe mee aan
een fietsevenement of boek een compleet fietsarrangement
Ga naar drenthe.nl/fietsen

6

Startplaatsen en
routes
De Drentse Fiets4Daagse kent zeven verschillende startplaatsen.
Elke startplaats biedt routes aan, variërend van 30 tot 60 km per dag.
Speciale routes zijn de 4Kids en Roll-On routes.

Kom 1, 2, 3 of 4 dagen fietsen!
ASSEN

DALEN

DIEVER

• 30 km - toerfiets
• 30 km -	Roll-On
• 40 km - toerfiets
• 60 km - toerfiets

• 30 km - toerfiets
• 40 km - toerfiets
• 60 km - toerfiets

• 30 km - 4Kids
• 30 km - toerfiets
• 40 km - toerfiets

EMMEN

MEPPEL

NORG

• 30 km - 4Kids
• 30 km -	Roll-On
• 30 km - toerfiets
• 40 km - toerfiets
• 60 km - toerfiets

• 30 km - 4Kids
• 30 km -	Roll-On
• 30 km - toerfiets
• 40 km - toerfiets
• 60 km - toerfiets

• 30 km - 4Kids
• 30 km -	Roll-On
• 30 km - toerfiets
• 40 km - toerfiets
• 60 km - toerfiets

WESTERBORK
• 30 km - toerfiets
• 40 km - toerfiets
• 60 km - toerfiets
8 & 10 juli
• 30 km - 4Kids

7 juli
• 30 km - 4Kids

Meer informatie
Voor meer informatie over routes bezoek onze website
www.fiets4daagse.nl/routes of neem contact op met de
organisatie:
Telefoon 0521 594 130
Mailen kan naar info@fiets4daagse.nl
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Inschrijven
Online inschrijven
Fiets je graag mee? Schrijf je dan in via
www.fiets4daagse.nl. Uiteraard kun je
je ook inschrijven tijdens de Fiets4Daagse-week. Inschrijven kan voor 1, 2, 3 of
4 dagen. Let op: online inschrijven is alleen mogelijk met betaling per IDEAL.
Per post inschrijven
Wanneer online inschrijven niet mogelijk
is, dan vraag je een inschrijfformulier
aan bij de centrale organisatie. Per
telefoon 0521 594 130 of per mail
info@fiets4daagse.nl.
Wij rekenen voor het per post inschrijven
€ 2,00 servicekosten.
In de startplaats inschrijven
In de week van de Drentse Fiets4Daagse
is het mogelijk om je bij het secretariaat
van de startplaats in te schrijven. Om
lange wachtrijen bij het secretariaat te
voorkomen, adviseren wij iedereen om
vooraf online in te schrijven. Dit is
sneller, makkelijker en ook goedkoper.
Koop je je ticket in de startplaats, dan
wordt per persoon € 0,50 servicekosten
in rekening gebracht.
Bewijs van deelname
Direct na je online inschrijving ontvang
je jouw persoonlijke ticket in de mailbox.
Dit is jouw bewijs van deelname.
Op vertoon van een geldig ticket ontvang
je de nodige deelnemersmaterialen.
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Medaille en oorkonde
Na deelname aan de volledige
Fiets4Daagse (vier dagen) ontvang
je een welverdiende medaille.
Heb je 1, 2 of 3 dagen meegefietst, dan
ontvang je een oorkonde (op aanvraag).
Deelnamereglement
Van elke deelnemer wordt verwacht
dat hij het deelnamereglement van de
Drentse Fiets4Daagse heeft gelezen,
voordat hij zich inschrijft. Dit reglement
is te vinden op de www.fiets4daagse.nl
of op te vragen bij de organisatie van de
Drentse Fiets4Daagse.
Overnachten
Drenthe beschikt over vele goede
overnachtingsmogelijkheden, zoals
hotels, pensions, B&B’s, vakantieparken
en campings etc. Ook is er keuze uit
diverse arrangementen.
Startplaatsen Meppel en Assen beschikken over een tijdelijk ingerichte Fiets4Daagse-camping. Informatie over al
deze mogelijkheden kun je vinden op
www.fiets4daagse.nl/overnachten.
In of vlakbij elke startplaats is ook een
TIP kantoor gevestigd, waar je informatie
over overnachten kunt opvragen.

Tarieven
Online verkoop 2020
Volwassenen
Dagtarief 			
Vierdaagse 		

€ 8,50
€ 25,00

Kinderen*
Dagtarief 			
Vierdaagse 		

€ 4,25
€ 10,00

Familieticket
2 volwassenen en 2 kinderen
2 volwassenen en 3 kinderen

€ 60,00
€ 72,50

Startplaats verkoop 2020

Bij aankoop aan de kassa in de startplaats wordt per persoon
€ 0,50 servicekosten in rekening gebracht.

Volwassenen
Dagtarief 		
Vierdaagse

€ 10,00
€ 27,50

Kinderen*
Dagtarief 		
Vierdaagse

€ 5,00
€ 12,50

Familieticket
2 volwassenen en 2 kinderen
2 volwassenen en 3 kinderen

€ 65,00
€ 77,50

* Deelnemers t/m 15 jaar mogen alleen onder begeleiding van een ingeschreven
volwassene meedoen.
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Drentse historie
van Amslod
Amslod is sinds de oprichting in 2015 uitgegroeid tot een van de grootste
Nederlandse fabrikanten van e-bikes. Maar Amslod heeft een historie die ruim
een eeuw terug gaat!
De merknaam ‘Amslod’ stamt namelijk al uit 1914. Een van de overgrootouders van
de huidige eigenaren, meneer Dolsma, startte in 1914 in Drenthe met de fabricage
van een gemotoriseerde fiets, een soort Solex. Zijn merknaam was snel gevonden:
Amslod is natuurlijk een omdraaiing van de naam van de oprichter. Nu meer dan
honderd jaar later heeft Amslod een comeback gemaakt: dé Nederlandse fabrikant
van A-kwaliteit e-bikes!
Uniek aan Amslod is de aanpak. Van oudsher worden in Nederland fietsen verkocht
bij een lokale fietsenwinkel. Hierdoor zitten tussen de fabriek en de consument
altijd twee schakels: winkelier en grossier. Amslod pakt het anders aan; e-bikes worden direct vanuit de fabriek bezorgd bij de klant. Door het wegnemen van de
twee tussenschakels ben je direct voordeliger uit!
Benieuwd naar de e-bikes van Amslod? Check amslod.nl

foto links: H.J. Dolsma voor zijn werkplaats in Koekange, Drenthe
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Beleef Drenthe

Zuidwest Drenthe

Zuidoost Drenthe

Drentse Hooglanden

Hondsrug-Hunzevallei

Bos, hei en brinkdorpen,
steden en akkers

Boswachterijen, beekdalen,
landgoederen, ruige natuur

Kop van Drenthe

Ongepolijst open landschap,
ruige Onlanden en pittoreske
dorpjes
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Ruige hoogveengebieden en
lieflijk coulisselandschap

Bossen en brinkdorpen,
beekdal en langgerekte
veenkoloniën

Drentsche Aa

Kronkelende beken, eeuwenoude culturen, lieflijk en
kleinschalig cultuurlandschap

Recreatieschap
Drenthe

Meedoen aan de Drentse Fiets4Daagse
is gezelligheid, beleving en de mooiste
plekjes in Drenthe zien. En smaakt
4 dagen fietsen in Drenthe naar meer?
Dan kunt u met het fietsknooppuntennetwerk van Recreatieschap Drenthe nog
heel wat dagen vooruit om alle bijzondere
plekjes in Drenthe ontdekken.
Maar Drenthe is niet alleen dé fiets
provincie van Nederland, ook is de
provincie een walhalla voor wandelaars.
Het Recreatieschap rolt momenteel het
wandelknooppuntennetwerk over heel
Drenthe uit. Dit netwerk maakt het u op
een eenvoudige wijze mogelijk zelf een
kortere of langere wandelroute op maat uit
te stippelen. Wandelen in Drenthe zet uw
zintuigen op scherp. Want nergens
in Nederland biedt het landschap zoveel
afwisseling.
Ontdek al wandelend de uitgestrekte
bossen, de verborgen vennetjes en de
prachtige heidevelden. Oeroude hunebedden en grafheuvels geven het landschap
een mysterieus tintje. Bijzondere cultuurhistorische bezienswaardigheden brengen
het verleden tot leven. En in een van de
gemoedelijke Drentse dorpen of
levendige steden is het heerlijk

ontspannen op een terrasje met een
Drentse lekkernij. Kortom, Drenthe is ook
te voet genieten, ervaar het zelf.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Tourist Info
kantoren of plan vooraf hier uw route:
wandelnet.nl/wandelrouteplanner
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4Kids: spannend,
educatief, creatief
én sportief!

4Kids
Meedoen is winnen! Dat geldt zeker voor onze speciale 4Kids
routes. Ze zijn spannend, sportief en je leert van alles. Kom
samen met je ouders, verzorgers, grootouders, oom of tante
en fiets gezellig mee.
Dit jaar kun je de 4Kids routes fietsen in de volgende startplaatsen:
Diever, Emmen, Meppel en Norg - alle dagen
Westerbork - woensdag en vrijdag
Dalen - dinsdag
Je beleeft een prachtige week, waarin het fietsen wordt afgewisseld met vele leuke
activiteiten, waaraan je zelf kunt meedoen. Een gezellige en ontspannen manier van
bewegen voor iedereen!
Spannend
Ontdekken is spannend. Jij gaat op avontuur. Zo mag je bijvoorbeeld meedoen aan
een kindercircus, ga je op speurtocht, beklim je een heuse klimwand of bekijk je een
politie- of brandweerauto van binnen. De jongste kinderen mogen onder meer
zandkastelen bouwen, visjes kijken, lammetjes aaien en schatzoeken.
Educatief
Onderweg geniet je tijdens de Fiets4Daagse van het landschap en ontdek je wat voor
moois er allemaal is en leeft. Zo mag je op de boerderij dieren voeren en verzorgen,
visjes en kikkers vangen, ontdekken hoe oud bomen zijn, ponyrijden en ga je wandelend
op zoek naar keutels.
Creatief
Je eigen pannenkoek bakken of broodjes boven het vuur roosteren, de fiets versieren,
een schilderij of tekening maken, graffiti spuiten, pottenbakken of solderen; in elk kind
schuilt een kunstenaar!
Sportief
Fietsen is op zich al erg sportief. Daarnaast zijn er diverse activiteiten waar de jongste
deelnemers zich kunnen uitleven, zoals fietsen met hindernissen, kanoën, dansen,
golfen, rare fietsen, levend tafelvoetbal, bungee-soccer, een survivalbaan, zwemmen, etc.
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het grootste, gratis en
gastvrije ontbijt van Nederland

Ontbijt mee
op woensdag
Een smakelijk begin van de dag
Op woensdag 8 juli staat in zeven startplaatsen een groot, gratis en gastvrij ontbijt op
het menu. De Drentse Fiets4Daagse organiseert dan voor alle deelnemers een smakelijk begin van de dag.
Voor het 55e jaar zal de Fiets4Daagse worden verreden door het mooie landschap
van Drenthe. De organisatie is ieder jaar actief om extra beleving te bieden voor de
fietsers. Dit jaar wordt dat opnieuw gedaan middels het grootste, gratis en gastvrije
ontbijt. U mag gezellig aanschuiven in de startplaatsen Assen, Dalen, Diever, Emmen,
Meppel, Norg of Westerbork.
Vele tafels worden gedekt om hopelijk zo’n 12.000 fietsers te laten genieten van een
ontbijt zoals je het thuis niet iedere dag krijgt. Broodjes, beleg, jus d’orange, een
gekookt eitje; het kan niet op.
Horecaondernemer Bertus Witteveen uit Westerbork heeft zich als initiatiefnemer
hard gemaakt om dit grote ontbijt in alle startplaatsen te organiseren. Mede
ondersteund door de Provincie kan de organisatie van de Drentse Fiets4Daagse
er iets moois en vooral iets heel lekkers van maken.
Wilt u ook mee-ontbijten? Schrijf u in voor Amslod Drentse Fiets4Daagse. Dit kan
zowel voor 4 dagen als voor 1 of enkele dagen. Na inschrijving voor de Fiets4Daagse
kunt u zonder verdere opgave gewoon
aanschuiven voor het ontbijt.
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De Drentse Fiets4Daagse;
al 55 jaar een begrip in Nederland.
Veel fietsplezier!

RTV Drenthe is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron de spil in
de Drentse samenleving. Online, op radio en op televisie maken wij verhalen
en programma’s die bijdragen aan de versterking en bewustwording van de
regionale identiteit.
Onze betrokkenheid bij de Fiets4daagse is hier een mooi voorbeeld van.
Wij zien het als een belangrijke taak om jong en oud te motiveren om in
beweging te komen en vitaal te blijven. De Fiets4daagse is geschikt voor
jong en oud en laat je op een laagdrempelige en sportieve wijze kennis
maken met de Drentse natuur. RTV Drenthe is tijdens het evenement op
verschillende locaties aanwezig en doet hiervan op Radio, TV en online
verslag.
Kortom, RTV Drenthe is letterlijk ‘Altijd in de buurt’.
Kijk voor meer informatie op www.rtvdrenthe.nl of download de app.

