
ROUTEBOEK BEGELEIDERS

DUCHENNE HEROES 2021



Beste teambegeleider,

Wat geweldig dat jij jouw team deze week gaat ondersteunen! De Heroes hebben je hard
nodig; jouw enthousiasme, verzorging en aanmoediging geeft de deelnemers weer energie
om door te gaan. Jouw rol is daarom van onschatbare waarde.

Om alles goed te laten verlopen zijn er een aantal regels waar jij je als teambegeleider aan
moet houden. Alleen dan mogen we volgend jaar weer terugkomen en krijgen we weer een
vergunning om Duchenne Heroes te organiseren. Daarnaast willen we je vragen om je te
houden aan de corona maatregelen: Was je handen regelmatig met desinfect, laat je testen
bij klachten en draag een mondkapje bij het ontbijt/dinerbuffet en tijdens de avond briefings.

In dit handboek vind je alle informatie over jouw rol als teambegeleider. Het geeft alle
adressen onderweg weer en helpt bij het navigeren tijdens de tocht. Om het geheel nog
duidelijker te maken voegen we kaarten en foto’s van de checkpoints toe.

Belangrijk:
- Je kunt pas op Checkpoint 1 terecht vanaf 9.45 uur. Kom niet eerder (je wordt

weggestuurd), de verkeersregelaars en de vrijwilligers van het checkpoint hebben de
tijd nodig om alles op tijd voor te bereiden.

- Volg op de checkpoints altijd de instructies op van de verkeersregelaars en blijf
vriendelijk.

- Parkeer je auto/camper/caravan niet klakkeloos in de berm van de weg. Dit heeft in
het verleden voor ernstige problemen gezorgd waardoor vergunningen op CP´s zijn
ingetrokken. Parkeer alleen daar waar dat is aangegeven in dit handboek.

- Bij sommige checkpoints ligt de parkeerplaats op enkele honderden meters lopen, dit
staat aangegeven op de kaartjes.

- Een aantal checkpoints zijn voor begeleiders niet toegankelijk.
- Het eten en drinken op de checkpoints is alleen bedoeld voor deelnemers. Neem je

eigen lunchpakket mee en gebruik niet het eten op de CP´s.
- Rijd je s´ochtends rechtstreeks naar de volgende camping, zorg dan dat je niet voor

11.00 uur aankomt. Je kunt dan de camping nog niet op en je wordt vriendelijk
verzocht weer terug te rijden.

Mede namens Duchenne Parent Project wensen wij je een geweldige en onvergetelijke
week toe!

Met sportieve groet,
Organisatie Duchenne Heroes
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Toelichting

Op de volgende pagina’s vind je alle adressen van de checkpoints (CP) en campings.
Vanaf 9.45 uur zijn alle begeleiders welkom op CP1, voor 9.45 uur mag je het terrein niet op
en word je weggestuurd. De vrijwilligers van CP1 zijn op dat moment nog druk bezig met alle
voorbereidingen.

Let op: adressen zijn bij benadering. Gebruik voor exacte locaties de coördinaten.

Navigeren met coördinaten (TomTom)
De breedte- en lengtegraden kunnen drie verschillende indelingen hebben:

★ Graden (d.d°) - 49.5000°, -123.5000°
★ Minuten (d°m.m') - 49°30.0', -123°30.0'
★ Seconden (d°m's'') - 49°30'00"N, 123°30'00"W

Een navigatiesysteem is meestal standaard ingesteld op graden. Kies voor de middelste
optie “Minuten”. Doorloop vervolgens deze stappen:

➔ Raak in het hoofdmenu “Navigeer naar...” aan
➔ Raak Lengte- en breedtegraad aan
➔ Voer de Coördinaten in en raak OK aan.

Let op: bij het invoeren de exacte leestekens van de lijst overnemen, dus inclusief spaties
en punten.

Raadpleeg bij twijfel op zaterdag 11 september André bij de registratiebalie, hij helpt je
graag met het instellen van je TomTom.

Aankomst:
Op zaterdag 11 september word je, net als iedereen, tussen 14.00 en 18.00 uur verwacht op
Camping Freibad in Echternach. Houd je Corona Check App gereed zodat we je kunnen
controleren of je een vaccinatiebewijs, herstel bewijs of negatief testbewijs hebt.
Bij de registratie krijg een Duchenne Heroes polsbandje dat je o.a. gebruikt voor het ontbijt
en avondeten. Daarnaast ontvang je een begeleiders t-shirt.

Overnachting:
Camping Freibad - Mindener Straße 18, Echternacherbrück
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https://www.duchenneheroes.nl/uploads/dhnl2021-campings-2021.pdf


Dag 1 - Zondag 12 september

Checkpoint 1: Voetbalvereniging

LET OP: NIET toegankelijk voor begeleiders!!

Checkpoint 2: Voetbalvereniging

LET OP: NIET toegankelijk voor begeleiders!!

Overnachting:
Camping Fuussekaul - 4 Fuussekaul, Heiderscheid
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Dag 2 - Maandag 13 september

Checkpoint 1: Parkeerplaats

LET OP: NIET toegankelijk voor begeleiders!!

Checkpoint 2:

LET OP: NIET toegankelijk voor begeleiders!!

Overnachting:
Camping Fuussekaul - 4 Fuussekaul, Heiderscheid
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Dag 3 - Dinsdag 14 september

Checkpoint 1:

LET OP: NIET toegankelijk voor begeleiders!!

Checkpoint 2: Salle quatres vents bonnerue
Adres: Vellereux, 6663 Houffalize, België
Coördinaten: 50°06’11.2’’N5° 43’09.7’’E

LET OP: Beperkt parkeergelegenheid → extra parkeerplaats 100m van CP

Overnachting: Camping Benelux - Rue de Harzé 24, La Roche en Ardenne
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Dag 4 - Woensdag 15 september

Checkpoint 1: Baraque Fraiture parking
Adres: Baraque de Fraiture, 6690 Vielsalm, België
Coördinaten: N50° 15.255' E5° 43.880'
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Checkpoint 2: Parkeerplaats La Chouffe
Adres: Achouffe 8, 6666 Houffalize, België
Coördinaten: N50° 08.974' E5° 44.732'

Overnachting: Camping Benelux - Rue de Harzé 24, La Roche en Ardenne
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Dag 5 - Donderdag 16 september

Checkpoint 1: R.S.C Rendeux
Adres: Rue de Hotton 64a, 6987 Rendeux, België
Coördinaten: N50° 14.626' E5° 29.903'

LET OP: beperkte parkeermogelijkheden
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Checkpoint 2: FC Hargimont
Adres: Rue Du Herdeau, Hargimont, België
Coördinaten: N50° 11.123' E5° 19.234'

LET OP: doodlopende weg met weinig keerruimte

Overnachting: Camping La Clusure - 30 Chemin de la Clusure, Tellin
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Dag 6 - Vrijdag 17 september

Checkpoint 1: Etoile Sportive Wellinoise
Adres: Rue pâchis Lamkin, 6920 Wellin, België
Coördinaten: N50° 04.922' E5° 07.362’
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Checkpoint 2: Voetbalvereniging

LET OP: NIET toegankelijk voor begeleiders!!

Overnachting:
Camping La Clusure - 30 Chemin de la Clusure, Tellin
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Dag 7 - Zaterdag 18 september

Checkpoint 1: Fourneaux st Michel
Adres: Rue st Michel, Saint Hubert, België
Coördinaten: N50° 05.075' E5° 20.354'
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Checkpoint 2: Sports Center Champlon - Tenneville
Adres: Rue Saint-Quoilin 17, 6971 Tenneville, België
Coördinaten: N50° 06.014' E5° 30.371'
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Finishplaats:
Speeltuin naast restaurant Nymphes bij Camping Benelux - Rue de Harzé 24, La Roche en
Ardenne

Let op: de finishplaats is alleen toegankelijk voor begeleiders en vrijwilligers. In verband met
de zeer beperkte ruimte op het finish terrein dien je, nadat je team is gefinisht, het terrein te
verlaten en ruimte te maken voor het volgende team.

Parkeren
Parkeren kan de openbare parkeerplaats bij Rue de Evets of Rue de la Piscine.
Let op parkeren voor camping Benelux of langs Rue de Harzé is niet toegestaan.
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