
 
 

Hoever kom jij met 150 euro? Kilometer Kampioen 2018 
Dit jaar organiseren we een nieuwe wedstrijd: hoe ver kom jij (retour) met de trein met 
150 euro? Je hoeft de reis niet te maken, maar alleen te plannen. Wie het beste reisplan 
heeft, wint het budget van 150 euro. De gebruikelijke Kilometer Kampioen wedstrijd 
waarbij je wordt uitgedaagd om zoveel mogelijk kilometers in Nederland af te leggen, 
organiseren we naar verwachting weer in 2019. 
 
Hoofdvraag: 

 Plan een treinreis vanaf een willekeurig station in Nederland, naar een plek zover 
mogelijk van jouw vertrekpunt vandaan. En plan ook de terugreis. En dat binnen een 
budget van 150 euro. De gehele reis (heen- en terugreis) moet plaats vinden in de 
periode xx – xx, waarbij je minimaal xx uur op de bestemming blijft.  

De precieze periode wordt bekend gemaakt op vrijdag 20 april op Treinreiziger.nl. 
 
De kleine lettertjes: 
Regels en richtlijnen omtrent reisplan 

 Je maakt een reisplan, hoe je (virtuele) reis verloopt. 
 Je gaat uit van de overstaptijden die de planner hanteert. Indien de reis niet als één 

geheel uit een planner komt, hanteer je voor overstaps tussen treinen 5 minuten. 
Voor de Eurostar hou je rekening met de geadviseerde inchecktijden voor je 
reisklasse. Stap je over tussen trein en andere vervoermiddelen, dan plan je 15 
minuten in. Bij transfers tussen stations, zoals in Parijs en Londen, hanteer je in de 
basis de globale transfertijden die in een treinreisplanner (bijv. www.bahn.de/nl ) 
gegeven worden. Als er geen globale transfertijden gegeven worden, bereken je de 
reistijd met het OV, waarbij je ook de overstaptijd (tussen treinen of tussen 
verschillende modaliteiten) als marge 1x optelt. Indien de stations op loopafstand 
van elkaar liggen (tot 20 minuten), kun je de loopafstand van Google Maps hanteren, 
plus 15 minuten extra (ongeacht je wel of niet van vervoersmodaliteit wisselt). 

 Indien je ’s nachts (tussen 0 uur en 6 uur) de reis langer dan 3 uur onderbreekt, dien 
je een overnachtingsplek te zoeken op maximaal 20 minuten loopafstand (volgens 
Google Maps) van de plek waar je uitstapt. Ook de overnachtingsplek gaat af van je 
budget, en ook dat tarief moet je kunnen verantwoorden. Dit moet een plek zijn die 
voor iedereen boekbaar / bruikbaar is. 

 Op de eindbestemming mag je meerdere dagen verblijven, die kosten mag je buiten 
beschouwing laten. De heen- en terugreis moeten wel volledig plaatsvinden binnen 
genoemde periode. 

 Het is toegestaan om maximaal één deeltraject per bus af te leggen gedurende de 
totale retourreis. De geplande reistijd van de busrit mag totaal maximaal 2 uur en 0 
minuten zijn.  

 De fiets als vervoersmodaliteit is niet toegestaan, lopen tot 20 minuten per transfer. 



 
 
Regels en richtlijnen omtrent treintickets & financiën 

 Je dient voor de hele reis een geldig vervoersbewijs te hebben. Dit geldt in het 
bijzonder voor grenssituaties waar tickets tot een laatste station geldig zijn of vanaf 
een eerste stations na de grens. Maar ook verplichte reserveringen en eventuele 
toeslagen vallen hieronder. 

 Of je de tickets bij één of meerdere aanbieders koopt maakt niet uit. Je kunt per 
(deel)traject ook een ticket aanschaffen. Opknippen is ook toegestaan bij een 
rechtstreekse trein op punten waar je niet overstapt. Ook opsplitsen aan de grens is 
toegestaan. Ook kun je een langer traject kiezen, of een ticket een andere richting op 
gebruiken, zo lang het bereisde traject maar afgedekt wordt met een geldig ticket. 

 Bij het gebruik van nachttreinen, mag je elke vorm van beschikbare reisklasse kiezen, 
zolang die voorkomt op die trein en aantoonbaar te boeken is. 

 Elk tarief moet je kunnen verantwoorden door een screenshot of een offerte, en 
moet voor elke Nederlander geldig zijn. (Dus geen leeftijdsgebonden tarieven, of 
gebonden aan specifieke kortingskaarten etc. Je kunt uitgaan van een volwassene 
van 30 jaar.) 

 Je mag gebruik maken van actiekaartjes (Kruidvat, Hema, Actie van de Dag). Altijd het 
aankoopbedrag is van toepassing. Wil je bijvoorbeeld twee enkele reizen voor € 24 
gebruiken, dan die je dit volledige bedrag in je budget mee te nemen.  

 Tickets waarbij je verplicht met meerdere mensen samen moet reizen zijn niet 
toegestaan. Groepstickets zijn in de regel niet toegestaan. Als een ticket zowel voor 
een alleenreizende als een groep gebruikt kan worden, dan kun je dit ticket 
gebruiken maar dien je het volledige aankoopbedrag te regelen. 

 Persoonlijke aanbiedingen, kortingscodes en dergelijke zijn niet toegestaan. Ook 
eventuele kortingen via cashback websites tellen niet mee. 

 Je moet altijd over het ticket kunnen beschikken. E-tickets zijn dus goed. En als een 
ticket naar Nederland verzonden kan worden of in Nederland verkrijgbaar is, is dat 
ook goed. Indien een ticket in het buitenland afgehaald dient te worden, dan kun je 
daar uiteraard pas mee reizen indien de afhaalplaats is aangedaan. 

 Bij andere valuta dan euro’s rekenen we het bedrag om naar euro’s. Dat doen we via 
Google. (Bedrag + afkorting).  

 Je mag om prijstechnische redenen een kaartje zoeken voor een langer traject dan 
dat je aflegt. Als voorbeeld: in verleden was een treinkaartje Amsterdam – Lille soms 
goedkoper dan Amsterdam – Brussel. Je mag dus een kaartje Amsterdam – Lille 
plannen, om ermee naar Brussel te reizen.  

 
  



Zo verantwoord je het reisplan en de tarieven 
Je dient je reisplan aan te leveren in .txt, .doc, .docx, .xls, xlsx of .pdf format. Dat doe je 
tezamen met screenshots in .jpg, .png of .pdf formaat van de gevonden tarieven. Op de 
screenshots moet duidelijk zichtbaar zijn: 
    - de reisroute, met indien toepasselijk de tussenstations 
    - het tarief 
    - de naam van de website en het adres van de website 
    - datum / tijdstip waarop je dit tarief gevonden hebt 
Deze screenshots moeten in de bestandsnaam voorzien zijn van jouw naam, en een 
opeenvolgende nummering. 
 
Zo bepaal je de afstand  

 De afstand wordt hemelsbreed gemeten via Google Maps. Het gaat om de afstand 
tussen het eerste vertrekstation en de uiteindelijke eindbestemming.  
  Uitleg: 
  Je kunt de afstand in Google Maps berekenen door op de    
 rechtermuisknop te drukken, en kies bij de vertrekplaats voor “afstand  
 meten”. Vervolgens doe je dit opnieuw bij de eindbestemming. 

 Als meerdere mensen dezelfde afstand uitkomen, dan wordt er gekeken naar: 
o Het budget dat over is. Wie meeste budget over heeft, is de winnaar. 
o Indien meerdere hetzelfde budget over hebben, dan wordt er gekeken naar 

reistijd. Wie de snelste reistijd heeft, is dan de winnaar. 
o Indien ook de reistijd hetzelfde is, wordt gekeken naar inlevermoment. Wie 

de langste route als eerste heeft gevonden, is dan de winnaar. 
 Indien er onduidelijkheid, twijfel of een ander misverstand mogelijk is over de 

geldigheid van het gevonden, beslist de jury op basis van voorliggende en eventueel 
aanvullende informatie. Dit oordeel is bindend. De jury bestaat uit vier experts op het 
gebied van internationale treinreizen. 

 
En verder 
Meedoen kan van vrijdag 20 april tot en met maandag 23 april. Je vult een formulier in (de 
locatie wordt 20 april bekend gemaakt), en je stuurt je reisplan + verantwoording budget 
naar wedstrijd@treinreiziger.nl. Beide dien je voor 23 april 23:59 uur te hebben ingevuld en 
ingestuurd. 

 
De prijs 
150 euro. Je kan dan je geplande reis gaan uitvoeren, maar je mag er ook iets anders van 
gaan doen. ;-) 
 


