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Reglement en deelnamevoorwaarden van het CBFB
voor de boslopen in 2020
De boslopen
De stichting “Comité ter Bevordering van Fietstochten en Boslopen”, verkort aangeduid als CBFB,
organiseert jaarlijks in Bennekom 2 boslopen. Dit zijn De “Februariloop” en de “Bennekomse
Bosloop”. De boslopen van het CBFB zijn gericht op recreatieve hardlopers. Deelname staat open voor
alle hardlopers; men hoeft geen lid te zijn van een atletiekvereniging of een andere sportvereniging
om mee te kunnen doen. De verschillende afstanden maken de boslopen geschikt voor zowel
beginnende als ervaren lopers.
Waar in de tekst gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilliger(s) geldt m/v.

Februariloop
Het CBFB organiseert op 8 februari 2020 de “Februariloop” . Deze kent 5 afstanden ( Kidsrun van 950
meter; 2,0 km; 5,0 km; 10,0 km en 21,1 km) 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 7-2-2020, 21:00 uur;
de na-inschrijving is beperkt tot 8-2-2020 van 9:00 tot een half uur voor de start van de betreffende
afstand.

Bennekomse Bosloop
Deze vindt plaats op 14 november 2020 en 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 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 13-11-2020, 21:00 uur; de na-inschrijving is beperkt tot zaterdag
14-11-2020 van 12:30 - 13:30 uur.

Deelnamevoorwaarden
1. Door de inschrijving voor een bosloop van het CBFB verklaart de deelnemer kennis te hebben
genomen van het “Reglement en deelnamevoorwaarden van het CBFB voor de boslopen in 2020”
en deze te accepteren. Bij digitale inschrijving wordt verwezen naar de plaats waar “Reglement en
deelnamevoorwaarden van het CBFB voor de boslopen in 2020” te lezen is. Bij inschrijving ter
plaatse is een exemplaar van het “Reglement en deelnamevoorwaarden van het CBFB voor de
boslopen in 2020” aanwezig.
2. Door inschrijving voor een bosloop 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.
3. Van de deelnemer die zich minimaal 24 uur voor de start van een bosloop afmeldt wordt geen
inschrijfgeld geïncasseerd.
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4. 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, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel of overlijden.
5. De routes gaan over bospaden en deels over verharde fietspaden en wegen door de bossen aan de
noord- en oostkant van Bennekom. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zich hierop
juist voor te bereiden.
6. Per afstand worden er leeftijdsgrenzen gehanteerd. Ook worden vanwege organisatorische en
veiligheidsredenen limiettijden gehanteerd. Handhaving van de limiettijden is ter beoordeling aan
het CBFB.
7. 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.
8. Het is niet toegestaan als deelnemer honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen.
9. Het is niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meerdere personen op een fiets of
ander vervoermiddel, tenzij met voorafgaande toestemming van het CBFB.
10. 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. Hierover
is geen discussie of correspondentie mogelijk.
11. 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.
12. De deelnemers aan de boslopen hebben een eigen verantwoordelijkheid – en zijn aansprakelijk
voor - zich te houden aan de Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens. Deze blijven tijdens de boslopen van het CBFB onverkort van kracht, tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven is.
13. Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de deelnemer zich te houden aan de voorwaarden
die gesteld zijn aan het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor de boslopen. Deze
voorwaarden worden door het CBFB ter kennis gebracht van de deelnemers.
14. De deelnemers zijn gehouden aanwijzingen en instructies van politie, verkeersregelaars,
verkeersbegeleiders, medewerkers en/of vrijwilligers betrokken bij de organisatie van de boslopen
van het CBFB direct en stipt op te volgen. Het niet opvolgen van de aanwijzingen en instructies kan
diskwalificatie en/of uitsluiting van deelname aan de bosloop tot gevolg hebben.
15. Door de inschrijving voor één van de boslopen van het CBFB verklaart de deelnemer er mee
akkoord te gaan dat er tijdens de boslopen 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.

Reglement
16. De boslopen kennen nadrukkelijk een recreatief karakter. 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.
17. Het CBFB streeft naar een goede organisatie van de boslopen en correcte omgang met de
deelnemers. Klachten kunnen schriftelijk/digitaal ingediend worden bij het bestuur van het CBFB
en zullen binnen drie weken worden behandeld.
18. Het CBFB draagt zorg voor een adequate paramedische ondersteuning tijdens de boslopen.
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19. 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 redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.
20. Deelnemers moeten onder alle omstandigheden rekening houden met andere gebruikers van de
parcoursen (paden en wegen) waarop wordt gelopen. De deelnemers hebben geen
voorrangspositie ten opzichte van de andere gebruikers van de parcoursen, tenzij dit door
medewerkers van de organisatie nadrukkelijk wordt aangegeven.
21. Van eenieder 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.
22. Bij een weer- of verkeersalarm met de code rood voor Bennekom en omgeving voor de
dag/ochtend van de bosloop wordt het 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.
23. Een besluit tot afgelasting wordt uiterlijk de dag voor de bosloop voor 20:00 uur genomen en
direct via www.cbfb.nl, Facebook en/of e-mail gecommuniceerd met de deelnemers.
24. Als een bosloop wordt afgelast dan wordt geen inschrijfgeld geïncasseerd.
25. Het besluit van het CBFB om een bosloop van het CBFB geen doorgang te laten vinden doet geen
aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.
26. Een van te voren bepaald gedeelte van het inschrijfgeld gaat naar goede doelen. Het bedrag en
een beschrijving van de goede doelen staan op de website van het CBFB.
27. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur CBFB.
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