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Reglement en deelnamevoorwaarden van het CBFB
voor de boslopen en toerfietstochten in 2019
Algemeen
De stichting “Comité ter Bevordering van Fietstochten en Boslopen”, verkort aangeduid als CBFB,
organiseert jaarlijks in Bennekom 2 boslopen en 2 of 3 toerfietstochten.
De “Februariloop” en de “Bennekomse Bosloop”, worden hierna beschreven als de boslopen van het
CBFB en de “Hatertse Vennentocht”, de “Tour de Haute Veluwe” en de “Heuvel- en Valleitocht” zijn
de toerfietstochten van het CBFB.
Waar in de tekst gesproken wordt van loper(s), toerfietser(s), deelnemer(s), vrijwilliger(s) geldt m/v.
Dit document wordt verkort genoemd: “Reglement en deelnamevoorwaarden CBFB 2019”.

Algemene bepalingen
1. Het CBFB vraagt tijdig vergunning aan voor de boslopen en toerfietstochten van het CBFB bij de
gemeente Ede en zij houdt zich aan de opgelegde bepalingen en brengt deze voor zover van belang
ter kennis van de deelnemers.
2. Door de inschrijving voor een bosloop of toerfietstocht van het CBFB verklaart de deelnemer kennis
te hebben genomen van “Reglement en deelnamevoorwaarden CBFB 2019” en deze te accepteren.
Bij digitale inschrijving wordt verwezen naar de plaats waar “Reglement en deelnamevoorwaarden
CBFB 2019” te lezen is en bij inschrijving ter plaatse is een exemplaar er van aanwezig.
3. Door de inschrijving voor één van de boslopen of toerfietstochten van het CBFB verklaart de
deelnemer er mee akkoord te gaan dat er tijdens de boslopen en toerfietstochten van het CBFB
foto’s en video’s gemaakt kunnen worden van de deelnemers en van het evenement als geheel, die
o.a. via de website van het CBFB te zien zullen zijn.
4. Aanwijzingen en instructies van politie, verkeersregelaars, verkeersbegeleiders, medewerkers en/of
vrijwilligers betrokken bij de organisatie van de boslopen of toerfietstochten van het CBFB moeten
direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de aanwijzingen en instructies kan
diskwalificatie en/of uitsluiting van deelname aan de bosloop of toerfietstocht tot gevolg hebben.
5. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de
boslopen en toerfietstochten van het CBFB onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven is in die situaties waarin aan het CBFB ontheffing is verleend.
6. Deelnemers moeten onder alle omstandigheden rekening houden met andere gebruikers van de
parcoursen (paden en wegen) waarop wordt gelopen of gefietst. De deelnemers hebben geen
voorrangspositie ten opzichte van de andere gebruikers van de parcoursen, tenzij dit door
medewerkers van de organisatie nadrukkelijk wordt aangegeven of op grond van de
Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.
7. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze niet alleen met elkaar, maar ook met andere
(langzamere) gebruikers van de parcoursen, de hulpverleners, de vrijwilligers en de medewerkers
van of namens de organisatie correct omgaan en hun eigen en andermans veiligheid niet in gevaar
brengen.
8. Het CBFB zorgt voor een goede organisatie van de boslopen en de toerfietstochten, gaat correct om
met de deelnemers, staat open voor kritiek en neemt klachten tijdig in behandeling.
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Boslopen
De boslopen van het CBFB zijn gericht op recreatieve hardlopers. De verschillende afstanden maken de
boslopen geschikt voor zowel beginnende als ervaren lopers. Er worden leeftijdsgrenzen gehanteerd,
die verschillen per afstand (zie onder punt 14). Om organisatorische en veiligheidsredenen worden
limiettijden gehanteerd. Handhaving van de limiettijden is ter beoordeling van het CBFB.
De routes gaan over bospaden en deels over verharde fietspaden en wegen door de bossen aan de
noord- en oostkant van Bennekom.
Het CBFB vraagt ook vergunning aan bij Staatsbosbeheer en het Geldersch Landschap en Kasteelen.
Het Rode Kruis Ede is aanwezig voor geneeskundige hulp en zet zgn. Biketeams in.
Van het inschrijfgeld wordt € 1,- afgedragen aan ‘Kidsdag Hoekelum’ (zie ook www.cbfb.nl).
Het CBFB organiseert in februari de “Februariloop” en in november de “Bennekomse Bosloop”.
De “Februariloop” kent 5 afstanden met start en finish bij “Boerderij Hoekelum” in Bennekom. Daar is
voldoende parkeergelegenheid, is het inschrijfbureau gevestigd en kan gebruik gemaakt worden van
kleed- en douchegelegenheid.
De voorinschrijving is open tot vrijdag 8-2-2019 om 21:00 uur; de na-inschrijving is beperkt tot
9-2-2019 van 9:00 tot een half uur voor de start van de betreffende afstand.
Inschrijfgeld (bij gebruik gele chip)
Afstand
Starttijd
Tijdslimiet
Voorinschrijving
Na-inschrijving
Kidsrun (950 m)
09:45 uur
15 minuten
€ 1,-€ 5,-2,0 km < 16 jr
10:15 uur
30 minuten
€ 2,-€ 5,-2,0 km > 16 jr
10:15 uur
30 minuten
€ 4,-€ 10,-5,0 km
11:00 uur
40 minuten
€ 5,-€ 10,-10,0 km
11:15 uur
90 minuten
€ 6,-€ 10,-21,1 km
10:45 uur
180 minuten
€ 7,-€ 10,-Men kan een groene chip kopen voor € 4,- (incl. gebruik). Bij het gebruik van eigen groene chip wordt
€ 1,25 in rekening gebracht. Verder kan men voor € 5,- een herinnering bestellen.
Bij de Kidsrun en de 2 km < 16 jr wordt een witte huurchip met enkelband gebruikt zonder
meerkosten.
Van het inschrijfgeld wordt € 1,- per deelnemer afgedragen aan de Kidsdag Hoekelum.
De “Bennekomse Bosloop” heeft een parcours van exact 4 km, dat 1, 2 of 3 maal gelopen kan worden,
met start en finish op de Prins Hendrikweg in Bennekom. Het inschrijfbureau is in het clubgebouw van
scoutinggroep “Musinga-Rijn”. Daar staan 2 partytenten als kleedgelegenheid en er zijn extra mobiele
toiletten; er zijn geen douchevoorzieningen. Deelnemers worden verzocht zoveel mogelijk te voet of
per fiets te komen om de parkeerhinder ter plaatse te beperken.
De voorinschrijving is open tot vrijdag 8-11-2019 om 21:00 uur; de na-inschrijving is beperkt tot
zaterdag 9-11-2019 van 12:30 - 13:30 uur (data onder voorbehoud).
Inschrijfgeld
Afstand
Starttijd
Tijdslimiet
Voorinschrijving
Na-inschrijving
4 km
14:00 uur
35 minuten
€ 7,-€ 10,-8 km
14:00 uur
70 minuten
€ 7,-€ 10,-12 km
14:00 uur
100 minuten
€ 7,-€ 10,--
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De bedragen zijn inclusief de afdracht van € 1,- per deelnemer aan de Kidsdag Hoekelum . Voor € 5,kan men een herinnering bestellen.

Deelname aan de boslopen van het CBFB
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Deelname staat alleen open voor hardlopers; men hoeft geen lid te zijn van een atletiekvereniging
of een andere sportvereniging om mee te kunnen doen.
Het is niet toegestaan met een buggy, babyjogger, of ander baby-vervoermiddel de route te
lopen; dit geldt ook voor de begeleiders van een deelnemer aan de Kidsrun. Het is ook niet
toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich
te laten begeleiden door een of meerdere personen op een fiets of ander vervoermiddel, tenzij
met toestemming van het CBFB.
Het CBFB registreert de gelopen tijden van de deelnemers en kan daarbij gebruik maken van een
tijdregistratiesysteem. Van iedere deelnemer die het parcours correct heeft afgelegd en op juiste
wijze de start en finish is gepasseerd wordt in principe de gerealiseerde tijd gepubliceerd. Er is
geen discussie of correspondentie mogelijk over de door het CBFB vastgestelde tijden, tenzij er
duidelijk sprake lijkt van fouten.
Het CBFB heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de uitslag te halen. Het CBFB
heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de loop te ontzeggen. Het oordeel van het
CBFB is niet aanvechtbaar.
Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans
eigendommen en geen afval achter te laten. Voor eventueel veroorzaakte schade kan de loper
zelf aansprakelijk worden gesteld.
Leeftijdsgrenzen boslopen
Februariloop
Bennekomse Bosloop
Kidsrun
3 – 12 jaar
4 km
vanaf 6 jaar
2 km < 16 jr
6 – 15 jaar
8 km
vanaf 8 jaar
2 km > 16 jr
vanaf 16 jaar
12 km
vanaf 12 jaar
5 km
vanaf 8 jaar
10 km
vanaf 10 jaar
21,1 km
vanaf 12 jaar
De Kidsrun is gericht op meisjes en jongens in de leeftijd van 4 -10 jaar. Het is ter beoordeling aan
de ouder(s) of verzorger(s) of een kind jonger dan 6 jaar de afstand van 950 m kan lopen.
Iedere deelnemer aan de Kidsrun mag zich laten begeleiden door 1 persoon van 12 jaar of ouder.
De deelnemers aan de Kidsrun moeten zelf het hele parcours lopen en mogen niet gedragen of op
andere wijze geholpen worden om in de uitslagen opgenomen te worden. Aanmoedigen door de
begeleiders en/of het publiek wordt als positief ervaren en moet als doel hebben het plezier voor
de deelnemers te vergroten en mag niet leiden tot onredelijke prestatie-eisen. De begeleiders
krijgen geen startnummer en het is fijn als ze nog geen chip voor de tijdregistratie aan hun schoen
hebben (als ze later zelf deelnemen aan een van de andere afstanden) of bij de start en de finish
niet over de matten voor de tijdregistratie lopen.
Het uitgangspunt van de Kidsrun is dat deelnemen belangrijker is dan winnen; iedere deelnemer
aan de Kidsrun krijgt daarom na afloop dezelfde medaille (is inbegrepen in het inschrijfgeld).

Reglement en deelnamevoorwaarden CBFB 2019

4-7-2019

4

Toerfietstochten
Het CBFB is aangesloten bij de NTFU (Nederlandse ToerFietsUnie) en maakt gebruik van haar adviezen,
regelgeving en faciliteiten. De toerfietstochten van het CBFB zijn opgenomen in de NTFU-kalender en
in enkele andere kalenders. Leden van de NTFU krijgen een korting van € 1,- op het inschrijfgeld.
Het CBFB werkt met Scan&Go en voorinschrijving. Dat versnelt de aanmelding op de dag van de tocht
en de tochtgegevens worden per deelnemer vastgelegd in een centraal register.
De start- en finishlocatie is bij de Manege zonder Drempels (MzD) in Bennekom en dit maatschappelijk
belangrijke en goede doel wordt door het CBFB financieel gesteund door minimaal de extra bijdrage
van € 2,- per deelnemer af te dragen aan de MzD.
In maart organiseert het CBFB meestal de “Hatertse Vennentocht” (gaat dit jaar helaas niet door), in
april de “Tour de Haute Veluwe” en eind mei “Heuvel- en Valleitocht” . Het zijn tochten gericht op
recreatieve toerfietsers, waarbij geen leeftijdsgrenzen zijn, met vrije inschrijving. D.w.z. men hoeft
geen lid te zijn van een (wieler)vereniging of wielerbond.
De verschillende afstanden waar de deelnemers per tocht uit kunnen kiezen maken de tochten
geschikt voor zowel beginnende als ervaren fietsers.
De routes gaan in principe over verharde fietspaden en landschappelijke (smallere) verharde wegen.
Op de verharde wegen moet men niet alleen rekening houden met fietsers maar ook met andere
verkeersdeelnemers als auto’s en landbouwverkeer.
De “Tour de Haute Veluwe” gaat over de Veluwe en heeft routes van 80, 110, 115 en 150 km, die
deels gebruik maken van hetzelfde parcours.
De 110, 115 en 150 km zijn opgenomen in het “Brevet des Cyclistes” van het NKC; zie voor hun
reglementen en voorwaarden de website van de NKC (www.klimmersbrevet.nl).
De “Heuvel- en Valleitocht” heeft routes van 75, 105 en 150 km en gaat in westelijke richting door de
Vallei en over en langs de Utrechtse Heuvelrug. De 150 km maakt een extra lus aan de noordzijde van
Zeist via o.a. Soest en Soesterberg.

Deelname aan de toerfietstochten van het CBFB
17. Deelname staat alleen open voor (toer)fietsers.
18. Het CBFB onderschrijft de uitgangspunten van de NTFU m.b.t. veiligheid, zoals het naleven van
alle verkeersregels (zie Algemene bepalingen 5), dragen van een helm, benoemen van een
opgeleide wegkapitein en groepen van max. 14 deelnemers. Deelnemers worden ook geacht om
de gedragscode racefietser na te leven.
19. Het is niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen.
20. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans
eigendommen en geen afval achter te laten. Voor eventueel veroorzaakte schade kan de
deelnemer persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
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Rechten, plichten, aansprakelijkheid
21. Deelname aan de boslopen en de toerfietstochten van het CBFB geschiedt voor eigen risico. Het
CBFB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van
persoonlijke eigendommen, nog voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens tengevolge
van grove schuld van het CBFB.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke
schade tengevolge van letsel of overlijden.
22. Door inschrijving voor een bosloop of toerfietstocht is de deelnemer of de ouder/voogd het
inschrijfgeld verschuldigd. Is het inschrijfgeld betaald of is een incassomachtiging afgegeven dan
heeft de deelnemer recht op deelname.
23. Het CBFB behoudt zich het recht voor de routes op bepaalde delen te wijzigen of een van haar
boslopen of toerfietstochten af te gelasten op grond van weersomstandigheden of andere
calamiteiten, waarbij of waaronder de bosloop of toerfietstocht redelijkerwijs geen doorgang kan
vinden.
24. Bij een weer- of verkeersalarm met de code rood voor Bennekom en omgeving voor de
dag/ochtend van de bosloop of toerfietstocht wordt een evenement afgelast. Code geel is geen
reden voor afgelasting. Code oranje is in principe geen reden voor afgelasting, maar vraagt wel
om een beoordeling door het (dagelijkse) bestuur van het CBFB over het wel of niet afgelasten.
25. Een besluit tot afgelasting wordt uiterlijk de dag voor de bosloop of toerfietstocht voor 20:00 uur
genomen en direct via www.cbfb.nl, Facebook en/of e-mail gecommuniceerd met de deelnemers.
26. Als een bosloop of toerfietstocht wordt afgelast dan wordt geen inschrijfgeld geïncasseerd of
reeds betaald inschrijfgeld teruggestort met aftrek van administratiekosten.
27. Van de deelnemer die zich 24 uur voor de start van een bosloop afmeldt wordt geen inschrijfgeld
geïncasseerd. Bij de toerfietstochten wordt geen geld teruggestort als men zich vooraf afmeldt,
behoudens uitzonderlijke gevallen.
28. Het besluit van het CBFB om een bosloop of toerfietstocht van het CBFB geen doorgang te laten
vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer
gemaakte kosten, c.q. schade.
29. Sponsors, “Boerderij Hoekelum”, de scoutinggroep “Musinga”, de gemeente Ede, het Geldersch
Landschap en Kasteelen, Staatsbosbeheer, de gemeente Renkum en andere eigenaren van
bospercelen waarvan gebruik wordt gemaakt bij de boslopen zijn op dezelfde voet als het CBFB
uitgesloten van aansprakelijkheid.
30. De Manege zonder Drempels en de eigenaren van de terreinen waarvan gebruik wordt gemaakt
voor het parkeren door de deelnemers van de toerfietstochten zijn op dezelfde voet als het CBFB
uitgesloten van aansprakelijkheid.

Overige bepalingen
31. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het CBFB bestuur.
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