Kilometer Kampioen 2017
Wie is de meest fanatieke treinreiziger van Nederland en mag zich de
Kilometer Kampioen van 2017 noemen? Op 24 juni doe jij mee met deze
wedstrijd. In dit document lees je alles over de wedstrijd.
De kern van de wedstrijd:
 Leg in 24 uur zoveel mogelijk kilometers per trein af.
 Tussen 10 uur en 14:00 uur dien je Utrecht Centraal aan te doen en een
stempel te halen.
 Elk traject telt maximaal 2x mee, mits je het traject in 2 verschillende
richtingen aflegt. Leg je traject vaker af, of 2x in dezelfde riching? Dan
tellen de afgelegde kilometers slechts één keer mee.
 Onderweg verzamel je bewijs door selfies te maken met het Kilometer
Kampioen t-shirt en of via de ov-chipkaart.
 Na afloop claim je voor zondag 25 juni 11:00 uur het aantal afgelegde
kilometers, lever je een scorekaart in, en het verzamelde bewijs.

1. Voor de wedstrijd
Voor de wedstrijd deel jij je planning. Dat doe je uiterlijk 19 juni via een speciaal
webformulier. Daarover krijg je nog nader bericht. Je stuurt dan je planning en een
scorekaart in. Deze informatie behandelen we vertrouwelijk. De scorekaart krijg je nog
toegestuurd. Op 24 juni mag je uiteraard indien nodig afwijken van je planning.

2. De Spelregels in detail


















Je hebt maximaal 24 uur de tijd om de kilometers voor de wedstrijd te maken.
Je mag zelf een tijdstip kiezen wanneer de 24 uur van start gaan, mits dit is tussen
0:00 en 4:00 uur is (en uiteraard op 24 juni).
We tellen tot het laatste stopstation dat binnen de 24 uur valt.
Tussen 10:00 en 14:00 uur dien je een stempel te halen op Utrecht Centraal.
Elk afgelegd traject telt maximaal 2x mee, mits je het traject in 2 verschillende
richtingen aflegt. Leg je een traject vaker af? Of leg je een traject twee keer in
dezelfde richting af? Dan tellen de afgelegde kilometers op dat traject slechts één
keer mee.
De hogesnelheidslijn zien we als een aparte spoorlijn tussen Hoofddorp –
Rotterdam Centraal en tussen Rotterdam Lombardijen – Breda Prinsenbeek.
Alleen de kilometers die afgelegd worden in Nederland tellen mee.
Gebruik van alle treinen in de reisplanner van ns.nl zijn toegestaan. Thalys
uitgezonderd.
Je mag geen gebruik maken van bus, tram, fiets, auto of metro.
Een uitzondering zijn NS-bussen bij verstoringen en werkzaamheden. Kilometers
van de NS-bussen tellen echter niet mee als afgelegde kilometers.
De kilometers worden berekend via deze tool. De afgelegde kilometers houd je bij
via een scorekaart. Deze scorekaart ontvang je op een later moment. Adres tool:
http://www.treinreiziger.nl/afstanden-kilometer-kampioen/
Vooraf – uiterlijk 19 juni – laat je weten wanneer je 24 uur in gaan, wat je
planning is en hoeveel kilometers je verwacht af te leggen. Dat doe je via deze
link.
Treinreiziger.nl bepaalt de winnaar(s), aan de hand van het (tijdig) ingeleverde
bewijsmateriaal.
Iedereen mag verder meedoen, uitgezonderd de hoofdredactie van
Treinreiziger.nl.

3. Bewijsmateriaal
We gaan er vanuit dat iedereen zich aan de spelregels houdt en dat we er samen een
leuke wedstrijd van maken. Toch willen we wel maatregelen nemen om fraude zoveel
mogelijk te voorkomen. We hebben daarbij geprobeerd een optimum te zoeken tussen
enerzijds bewijsmateriaal verzamelen en anderzijds reizen zonder teveel gedoe. Je moet
minimaal bewijs verzamelen door foto’s of de ov-chipkaart (allebei of een combi mag
natuurlijk ook).
Bewijsmateriaal door foto’s
Je maakt op ieder station waar je overstapt een foto. En ook van het vertrekpunt en
eindstation. Op deze foto moet jezelf te zien zijn en het Kilometer Kampioen T-shirt en
natuurlijk iets van het station. Dat mag gewoon het perron zijn, kiosk, stationsgebouw of
een ander element op het station zijn. Reis je in een team? Dan hoeft er slechts één
deelnemer op de foto te staan. Deze deelnemer moet wel op ieder station op een foto
zichtbaar zijn (zodat duidelijk is dat deze deelnemer alle stations heeft aangedaan). Als
team kan je per slot van rekening ook maar één keer de hoofdprijs winnen.
Ons streven is een app te lanceren waarmee je snel en gemakkelijk het bewijsmateriaal
tijdens de wedstrijd direct kunt insturen. Als je geen smartphone hebt, of je batterij is op,
adviseren we je foto’s met een gewone camera te maken of bewijs via de ov-chipkaart te
verzamelen.
Bewijsmateriaal door ov-chipkaart (ook met e-ticket mogelijk)
Maak je liever geen foto’s of lukt het ergens niet? Dan kun je ook bewijs verzamelen met
de ov-chipkaart, ook als je met een e-ticket reist. Wel moet je in het bezit zijn van een
ov-chipkaart en de reizen online kunnen bekijken (je kunt GEEN bewijsmateriaal
verzamelen met een wegwerp-chipkaart. In dat geval dien je daarnaast een gewone ovchipkaart mee te nemen). We leggen hier uit hoe je bewijsmateriaal kunt verzamelen
zonder dat je dubbel betaalt. Het principe: Op ieder station waar je overstapt (of begint
of eindigt) check je in (alsof je een treinreis begint), maar ook weer direct uit. Daarna
loop je naar de trein. Op het moment dat je dus in de trein stapt ben je niet meer
ingecheckt en betaal je niets. Zijn er op het station paaltjes? Dan kan je direct bij het
naastgelegen paaltje weer uitchecken. Zijn er poortjes? Dan moet je wel aan de juiste
zijde van het poortje inchecken of uitchecken.
Concreet: Wil je overstappen op een station waar de poortjes gesloten zijn, dan
werkt dat als volgt: na het verlaten van de trein loop je naar de poortjes. Je moet dan
eerst uitchecken met je e-ticket (of wegwerpkaartje), je loopt dan door het poortje.
Daarna check je aan de andere kant zijde van het poortje in met de ov-chipkaart
(alsof je gaat reizen) en loop je door het poortje. Direct daarna kun je aan de andere
kant weer uitchecken. Om toch weer het station in te komen, kun je met het e-ticket

de poortjes weer openen. (Het is een beetje gedoe, maar als je aan de uitcheckzijde
incheckt verlies je geld!)
Na je reis maak je een screenshot van je reisgegevens of exporteer je de gegevens als
PDF. Dat kun je doen via Mijn NS of Mijn ov-chipkaart. Deze stuur je in als bewijs. Check
vooraf of je online inzage hebt in je reisgegevens.
Inleveren en beoordelen bewijsmateriaal
Het bewijsmateriaal dien je in te leveren voor zondag 25 juni 11.00 uur, het liefst eerder.
Je claimt na afloop het aantal afgelegde kilometers en stuurt daarbij de definitieve
scorekaart mee, en het afgelegde reisschema. Al het bewijs dat je al via de app hebt
ingeleverd, hoef je niet opnieuw in te sturen.
Blijkt een foto mislukt te zijn of is er ergens op één plek iets misgegaan met het
bewijsmateriaal? Dan hoeft dit nog niet direct een probleem te vormen.
Een jury onder leiding van Hildebrand van Kuyeren zal het bewijs beoordelen. Daarbij
zullen we vooral aandachtig het bewijs bekijken van de persoon die de meeste
kilometers claimt. Het gaat erom dat alles bij elkaar een logisch geheel vormt en het
voldoende aannemelijk is dat de reis daadwerkelijk is afgelegd.

4. Deel je ervaringen
Deel je ervaringen tijdens de wedstrijd vooral ook op Twitter of Facebook. Gebruik je
twitter? Voeg dan de hashtag #kmtrein aan je tweets toe. Je kunt ons ook updates sturen
via Facebook. Wij zullen op de dag zelf een liveverslag bijhouden, dus we horen graag de
dingen die je mee maakt .

5. De prijzen
De winnaar (hoofdprijs) mag kiezen uit één van de drie prijzen.
a) Weekend Vrij abonnement voor één jaar. (Eén jaar onbeperkt treinen in het
weekend)
b) InterRail (maximale waarde 350 euro)
c) Twee retourtjes voor de Thalys naar Parijs, reisdatum in overleg te bepalen
De tweede prijs bedraagt een cadeaubon van de Spoordeelwinkel van 100 euro, en de
derde prijs bedraagt een cadeaubon van de spoordeelwinkel van 50 euro. Wie op papier
de meeste kilometers weet af te leggen én in de praktijk mee doet, krijgt de prijs voor de
beste planning. De prijs voor de beste planning wordt beloond met 30 euro tegoed van
de Spoordeelwinkel.

6. En verder nog dit
We organiseren dit evenement vanuit Treinreiziger.nl en gaan uiteraard ook uitgebreid
verslag doen op Treinreiziger.nl. We besteden graag aandacht aan de deelnemers, en

uiteindelijk ook aan de winnaars. Mogelijk willen ook andere media aandacht besteden
aan dit evenement. Door mee te doen da je hiermee akkoord. Als dit voor je een
bezwaar is, dan kun je de deelname binnen 14 dagen na aanmelding, maar uiterlijk 22
juni, nog ongedaan maken.

