
SWOS kalender:

NAZOMERTOCHT
Zaterdag 2 september 2017
Startlocatie:
Café Restaurant ’t Vosje
Heerenweg 36
7955 PE  IJhorst

Starttijden:
10 KM : 08:00 - 14:00 uur
20 KM : 08:00 - 12:00 uur
30 KM : 08:00 - 10:00 uur
40 KM : 08:00 - 09:00 uur
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In geval van nood:

06-2955 3160 of 06-5020 7660



Reglement Avondvierdaagse Staphorst
 
Graag brengt Stichting Wandel Organisatie Staphorst u, middels dit reglement, op 
de hoogte van de voorschriften die gelden voor deze wandeltocht.
  
Veiligheid
1 U mag met uw wandelgroep (inclusief leider(s)) de helft van de weg 
 gebruiken.
2 In de bebouwde kom mogen de wandelgroepen elkaar niet passeren. 
 Buiten de bebouwde kom mag dit wel.
3 De onderlinge afstand tussen de groepen moet tenminste 30 meter 
 bedragen. Dit in verband met eventueel tussenvoegend verkeer.
4 Allereerst dienen orders van de politie te worden opgevolgd. Verder dienen 
 orders, gegeven door de verkeersregelaars worden opgevolgd. Deze 
 verkeersregelaars zijn te herkennen aan de veiligheidshesjes.

Gedrag
5 Zingen of muziek nabij begraafplaatsen moet worden voorkomen.
6 Het is verboden afval langs de routes te deponeren. Ieder neemt zijn eigen 
 afval mee.
7 Bij de controle post is een afvalbak aanwezig, alleen hier afval deponeren.

Aansprakelijkheid
8 SWOS is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen 
 enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen 
 en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door 
 de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel voor, tijdens of na de tocht.
9 SWOS is voor al haar activiteiten verzekerd tegen wettelijke 
 aansprakelijkheid.

Controle
10 Bij de controle post dient het startbewijs afgestempeld te worden. Niet 
 afgestempelde bewijzen tellen niet mee.
11 Het is niet noodzakelijk iedere avond dezelfde afstand te lopen.

Noodgevallen
12 De organisatie heeft zich verzekerd van ondersteuning door EHBO's .
13 In geval van nood is de organisatie te bereiken via het telefoonnummer die 
 op het achterblad van dit boekje staat.
14 SWOS behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of 
 -plaatsen te wijzigen of de Vierdaagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten 
 op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), 
 waarbij dit in redelijkheid niet anders van SWOS kan worden verwacht. Er 
 bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op 
 vergoeding van (im)materiële schade. 

Onze 10 km wandelaars volgen  zwarte pijlen op  achtergrond.wittewitte

Startlocaties:
Maandag 15 mei : Sporthal, Hoogeweg 21 te Staphorst

Dinsdag 16 mei : SC Rouveen, Korte Kerkweg 22 te Rouveen

Woensdag 17 mei : De Reesthof, Kerkweg 8 te IJhorst

Donderdag 18 mei : Parkeerplaats Zwarte Dennen, Vijverweg 

  Punthorst

Vrijdag 19 mei : vv Staphorst, Parallelweg 27 te Staphorst

De routes zijn allemaal bepijld. 

Onze 5 km wandelaars volgen  zwarte pijlen op  achtergrond.groene

Onze 10 km wandelaars volgen  zwarte pijlen op  achtergrond.witte

De starttijden zijn van maandag t/m donderdag tussen 18.00 en 

19.00 uur en vrijdag stipt om 18.00 uur.

Na ruim 4,5 km wandelen medaille uitreiking in de aula van het 

GEMEENTEHUIS, hierna verzamelen op het MARKTPLEIN en kunnen de 

wandelaars het laatste stuk achter muziekvereniging Prinses Margriet 

aanlopen naar de finish bij de VV Staphorst.

Met dank aan onze sponsoren
voor de versnaperingen:

Routes zijn te downloaden op: swos.nu/w4d

BAKKERIJ
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