Reglement/evenementinformatie De Brabantse Wal Trail.
Organisatie.
Organisator: By Berry’s Foundation/Werkgroep De Brabantse Wal Trail.
Locatie.
Stayokay – Boslustweg 1 – 4624 RB – Bergen op Zoom – 0164 233 261
Startlocatie voor de 100 km is bij de Natuurpoortsleutel De Volksabdij, Onze Lieve Vrouwe
Ter Duinenlaan 199, Ossendrecht. Deelnemers aan deze afstand worden per bus vervoerd
van Stayokay naar de Volksabdij. De bus vertrekt stipt om 4.30 uur.
Leeftijdsgrens.
Deelname: elke deelnemer dient op de wedstrijddag de leeftijd van 18 jaar te hebben
bereikt, behalve voor de afstand van 15 km. Hier geldt de minimumleeftijd van 16 jaar. De
organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien een onjuiste geboortedatum is
opgegeven bij inschrijving.
Deelnemen.
Deelname geschiedt door inschrijving totdat de toegestane aantallen zijn bereikt.
De limieten zijn:
- 15 km – 200 deelnemers
- 25 km - 200 deelnemers
- 50 km – 100 deelnemers
- 75 km – 75 deelnemers
- 100 km – 75 deelnemers
Deelname geschiedt op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade.
Elke deelnemer wordt geacht zodanig verzekerd te zijn dat schade en/of letsel als gevolg van
deelname gedekt is door de eigen verzekeraar.
Deelnemers dienen getraind te zijn en over een goede psychische en fysieke gezondheid te
beschikken. De organisatie adviseert bij enige twijfel dan ook een bezoek en/of keuring door
een (sport) arts.
Deelnemers dienen tijdens de trail in het bezit te zijn van een voldoende opgeladen
telefoon. Bij ernstige calamiteiten kan gebeld worden naar het noodnummer dat tijdig door
de organisatie bekend zal worden gemaakt. Bij ernstig lichamelijk letsel wordt eerst 112
gebeld en daarna wordt de organisatie in kennis gesteld via het noodnummer.
Het is mogelijk om de inschrijving op een andere naam om te zetten. De deelnemer regelt
dit zelf en vult vervolgens het contactformulier op de website in met vermelding van de
eigen naam, mailadres en telefoonnummer. Geef in het bericht tevens naam, mailadres en
telefoonnummer op van degene die de plaats inneemt. Houd er rekening mee dat als
omzetting NIET op deze manier gebeurt, het secretariaat een startnummer op een andere
naam NIET mag uitgeven!! Als alles op correcte wijze gebeurt zijn hier geen kosten aan
verbonden.

Deelnemers aan de 75 en 100 km zijn in het bezit van een goed werkende en voldoende
opgeladen hoofd- en/of borstlamp die gebruikt wordt bij (schemer)donker.
De deelnemer ontvangt van de organisator één startnummer. Het startnummer moet
zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde
informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. De
startnummers kunnen worden afgehaald op vrijdagavond 9 november van 18.00-20.00 uur
bij het secretariaat gevestigd bij Stayokay. Op de dag van het evenement is het secretariaat
geopend van 6.00 – 12.30 uur voor het afhalen van de startnummers.
Uit het evenement halen.
De organisator is gerechtigd een deelnemer te uit het evenement te halen indien deze zich
niet aan algemeen geldende regels houdt of indien medische overwegingen dit noodzakelijk
maken. Elke deelnemer is verplicht om andere lopers die in moeilijkheden komen te helpen
voor zover dit mogelijk kan worden geacht.
Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van
anderen en geen afval achterlaat. We zijn te gast in natuurgebieden en dat betekent dat we
alleen onze voetsporen achterlaten. Verpakkingen van gels e.d. houd je bij je totdat het in
afvalbakken gegooid kan worden. De trail is bekervrij, dus neem je eigen cup mee. Op de
locatie kunne opvouwbare cup gekocht worden. Vanuit de organisatie zijn voldoende
verzorgingsposten voorzien.
Op de locatie zijn toiletten voorzien. Wildplassen e.d. is hier niet toegestaan.
Deadline/laatste loper.
Het secretariaat en de organisatie sluiten op zaterdag om 20.00 uur in verband met vrijgave
van het parcours voor het verkeer. Er zijn dan ook geen regelaars en verzorgingsposten
meer. De voorzieningen bij Stayokay zijn na 20.00 uur ook niet langer beschikbaar, tenzij
men hier een overnachting heeft geboekt van zaterdag op zondag.
Aan deelname zijn geen prijzen verbonden. Elke deelnemer ontvangt een
herinneringsmedaille. Er is geen tijdregistratie. In het startgebied staat wel een
wedstrijdklok.
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator
opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door inschrijving toestemming aan de
organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de
deelnemer.
Route.
De trails zijn grotendeels off road en bieden een gevarieerd parkoers. De afstanden zijn in
kaart gebracht, maar kunnen door weers- of terreinomstandigheden enigszins worden
aangepast.
De routes van de 15 – 25 – 50 km worden aangegeven door middel van pijlen en lint. De
routes van de 75 en 100 km worden beschikbaar gesteld door middel van GPS. Daar, waar
nodig, worden verkeersregelaars ingeschakeld. Deze dragen herkenbare hesjes. Deelnemers
zijn verplicht om de aanwijzingen op te volgen.

Tijdens het evenement is begeleiding op de route door fietsers en huisdieren niet
toegestaan. Canitrail is toegestaan, mits de hond goed is aangelijnd. Canitrailers starten 5
minuten voorafgaand aan de trailers en dienen op tijd aan de start te staan.
Het parkoers is niet geheel verkeersvrij. De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde
wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het
evenement op het gehele parkoers van kracht.
Kleedruimte.
De organisatie voorziet in kleedruimte, doucheruimte (beperkt) en een tassendepot.
De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere
eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de
organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De deelnemer wordt er op
gewezen dat deze accommodatie niet door de organisator bewaakt wordt.
Foto’s.
Foto’s die door de organisatie gemaakt zijn worden gepubliceerd op de website van het
evenement en kunnen gratis worden gedownload. Op de website vind je tevens diverse links
van andere (free lance) fotografen die door de organisatie zijn benaderd. Bestellingen en
eventuele betalingen lopen niet via de organisatie van De Brabantse Wal Trail.
De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking
van, tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal waarop de
deelnemer zichtbaar is.
Afgelasting.
De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement
geen doorgang te laten vinden. Restitutie van het inschrijfgeld vindt in dat geval niet plaats.

