Regeling Starten en Afmelden Vierdaagse 2017
Vastgesteld door bestuur op 25 januari 2017.
Artikel 1: Aanmeldverplichting
1. Voorafgaande aan de start zijn er twee aanmelddagen, te weten de zondag (13.00 uur – 17.00
uur) en de maandag (10.00 uur – 17.00 uur).
2. Iedere individuele deelnemer dient zich op de aanmelddagen persoonlijk bij het
registratiebureau aan te melden zodat bij die gelegenheid vanwege de organisatie de identiteit
van de deelnemer kan worden vastgesteld en een drager, die van een persoonlijke barcode is
voorzien, onlosmakelijk aan hem kan worden verbonden.
3. Een geldige start is alleen mogelijk op vertoon van de bevestigde barcodedrager. Door een
verwijtbare beschadiging of verwijdering van de barcodedrager is geen geldige start of
afmelding mogelijk.
4. De leiders van burgergroepen en commandanten van militaire detachementen dienen de
groep of het detachement op de aanmelddagen voorafgaande aan de start aan te melden bij
het registratiebureau voor burgergroepen of het betreffende registratiebureau voor
detachementen.
Artikel 2: Individuele deelnemers (startlocatie de Wedren)
1. De deelnemers (voor zover zij niet onder artikel 5 vallen) starten en melden af op start- en
finishlocatie de Wedren.
Een geldige start wordt verkregen doordat de deelnemer persoonlijk zijn barcodedrager
bevoegd doet scannen.
2. Een geldige afmelding wordt verkregen doordat de deelnemer persoonlijk zijn barcodedrager
bevoegd doet scannen bij het registratiebureau waartoe hij behoort.
3. De start- en afmeldtijden voor individuele deelnemers zijn:
Starten
04.00 - 04.30 uur
(50 km)
05.00 - 05.30 uur
(40 km)
of:
06.00 - 06.30 uur
06.45 - 07.15 uur
(30 km)
of:
07.30 - 08.00 uur
*op vrijdag is dit 18.00 uur.

Afmelden
12.00 – 17.00 uur*
12.00 – 17.00 uur*
12.00 – 17.00 uur*

Artikel 3A: Bijzondere regeling starttijden 30 km
1. De start van de 30 km geschiedt in twee startgroepen. Alle individuele deelnemers op de 30
km ontvangen bij de aanmelddag een barcodedrager. Aan de hand daarvan is bepaald welke
de voor de deelnemer geldende starttijd is. De starttijden zijn gelegen hetzij tussen 06.45 uur
– 07.15 uur (eerste start), hetzij tussen 07.30 uur – 08.00 uur (tweede start).
2. Over de toebedeling van de starttijd is geen discussie mogelijk. De toewijzing daarvan
geschiedt willekeurig en wel zodanig dat de deelnemer voor twee wandeldagen de
mogelijkheid van een eerste start heeft, en voor twee wandeldagen een tweede start. De
deelnemer is niet verplicht gebruik te maken van de start tussen 06.45 uur en 07.15 uur. De
start is mogelijk vanaf alle vier de startpoorten (zowel op de Wedren als vanaf het
Vierdaagseplein).
3. De deelnemer die het aangaat, wordt ten behoeve van de eerste start door het
registratiebureau een gemarkeerde controlekaart uitgereikt. Deze kaart dient bij de start te
worden getoond. De kaart is niet persoonlijk en vóór de start overdraagbaar. Na 07.15 uur
vervalt het voorrecht dat hoort bij deze kaart.
Artikel 3B: Bijzondere regeling starttijden 40 km
4. De start van de 40 km geschiedt in twee startgroepen. Alle individuele deelnemers op de 40
km ontvangen bij de aanmelddag een barcodedrager. Aan de hand daarvan is bepaald welke
de voor de deelnemer geldende starttijd is. De starttijden zijn gelegen hetzij tussen 05.00 uur
– 05.30 uur (eerste start), hetzij tussen 06.00 uur – 06.30 uur (tweede start).
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5. Over de toebedeling van de starttijd is geen discussie mogelijk. De toewijzing daarvan
geschiedt willekeurig en wel zodanig dat de deelnemer voor twee wandeldagen de
mogelijkheid van een eerste start heeft, en voor twee wandeldagen een tweede start. De
deelnemer is niet verplicht gebruik te maken van de start tussen 05.00 uur en 05.30 uur. De
start is mogelijk vanaf alle vier de startpoorten (zowel op de Wedren als vanaf het
Vierdaagseplein).
6. De deelnemer die het aangaat, wordt ten behoeve van de eerste start door het
registratiebureau een gemarkeerde controlekaart uitgereikt. Deze kaart dient bij de start te
worden getoond. De kaart is niet persoonlijk en vóór de start overdraagbaar. Na 05.30 uur
vervalt het voorrecht dat hoort bij deze kaart.

Artikel 4: Burgergroepen
1. Alle groepen starten en melden af op de start- en finishlocatie de Wedren.
2. De groepen starten vanaf de startpoort in het Julianapark. Voorafgaande aan de start stelt de
groep zich volledig op. De volgorde waarin de groepen worden gestart is naar plaatselijk
gebruik en vindt voor de groepen die deelnemen op de 50km en de 40km in twee blokken
gedurende het tijdvak van de start plaats.
3. Een geldige start is alleen mogelijk op vertoon van de bevestigde barcodedrager en wordt
verkregen doordat elk groepslid zijn barcodedrager bevoegd doet scannen en het aantal leden
van de groep alsdan is vastgesteld.
4. Een geldige afmelding wordt verkregen doordat elk groepslid zijn barcodedrager bevoegd doet
scannen en het aantal leden van de groep alsdan is vastgesteld.
5. Voor groepen geldt dat zij bij de start en bij terugkomst op de finishlocatie compleet dienen te
zijn. Indien de groep de finish incompleet bereikt, worden de niet-aanwezige groepsleden
geacht te zijn uitgevallen. Groepen die zich niet voor 17.00 uur correct afmelden, worden
geacht te zijn uitgevallen.
6. Door een verwijtbare beschadiging of verwijdering van de barcodedrager is geen geldige start
of afmelding mogelijk.
7. De groep wordt op vrijdag afgemeld op het terrein plaatselijk bekend als ‘sportpark De Kluis’.
De intocht daarna over de ‘Via Gladiola’, behoort tot het officiële parcours.
8. De tijdvakken voor de start- en afmeldtijden voor groepen zijn:
Starten
Afmelden
04.00 – 04.30 uur
(50 km)
12.00 – 17.00 uur*
04.30 - 05.15 uur
(40 km)
12.00 – 17.00 uur*
06.30 - 07.00 uur
(30 km)
12.00 – 17.00 uur*
*afmelden op vrijdag op sportpark De Kluis vanaf 11.00 uur

Artikel 5: Militaire deelnemers (startlocatie Heumensoord)
1. Deelnemers die op de militaire route (40km groen) deelnemen, starten en melden af op
Heumensoord.
2. De exacte plaats waarvandaan detachementen en individuelen worden gestart, is
gemarkeerd. Bij de start stelt het detachement zich volledig op. De volgorde waarin de
detachementen worden gestart is naar plaatselijk gebruik.
3. Een geldige start is alleen mogelijk op vertoon van de bevestigde barcodedrager en wordt
verkregen doordat elk deelnemer zijn barcodedrager bevoegd doet scannen. Voor
detachementen geldt dat ook het aantal leden van het detachement is vastgesteld. Een
geldige afmelding wordt verkregen doordat elk deelnemer zijn barcodedrager bevoegd doet
scannen. Voor detachementen geldt dat ook het aantal leden van het detachement is
vastgesteld. Voor detachementen geldt dat zij bij de start en bij terugkomst op de finishlocatie
compleet dienen te zijn. Indien het detachement de finish incompleet bereikt, worden de nietaanwezige detachementsleden geacht te zijn uitgevallen. Detachementen die zich niet voor
17.00 uur correct afmelden, worden geacht te zijn uitgevallen.
4. Door een verwijtbare beschadiging of verwijdering van de barcodedrager is geen geldige start
of afmelding mogelijk.
5. Militaire deelnemers met startlocatie Heumensoord ontvangen op vrijdag hun finishscan en de
beloning op het terrein plaatselijk bekend als ‘Charlemagne’. De intocht daarna over de ‘Via
Gladiola’, behoort tot het officiële parcours.
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6. De start- en afmeldtijden voor deelnemers met startlocatie Heumensoord zijn:
Starten en afmelden:
Dinsdag t/m donderdag
Start: 04.30 - 06.30 uur
Afmelden: 12.00 – 17.00
uur
Vrijdag
Start: 03.30 – 05.30 uur
Afmelden: 11.00 – 17.00
uur op Charlemagne
Artikel 6: Niet (correct) afmelden
Deelnemers die zich tijdens de wandeldagen niet (correct en persoonlijk) afmelden vóór 17.00 uur
(vrijdag 18.00 uur), worden geacht te zijn uitgevallen.

Artikel 7: Slotbepaling
Afwijkingen van deze Regeling is alleen mogelijk op basis van de Beleidsregels Dispensatie.
Deze Regeling kan worden aangehaald als de Regeling Starten en Afmelden 2017.
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