
Wedstrijdreglement Loopcircuit de Kop 
van Drenthe. 
Organisator: Stichting Loopcircuit De kop van Drenthe.   

Aangepast 28 november 2023. 
 

Artikel 1 
Het inschrijfgeld (voor-inschrijving via Inschrijven.nl) bedraagt per loop € 8,50 voor alle 
deelnemers.  
Na inschrijving bedraagt € 10,00 voor alle deelnemers. 
Leerlingen van basisscholen uit de organiserende plaatsen kunnen (behoudens bij de 
Zuidlaardermarktloop) zonder inschrijfgeld deelnemen aan de hardloopwedstrijden 
vallende onder de Kidsrun.  
Overige deelnemers, vanaf voortgezet onderwijs, kunnen deelnemen aan de 
wedstrijden, waarbij indeling volgt in de voor hen geldende leeftijdsklasse. 
Deelname aan de hardloopwedstrijden staat open voor zowel leden, als niet-leden van 
de Atletiekunie. 
Voorinschrijving kan via de website www.loopcircuitdekopvandrenthe.nl, waarop ook het 
reglement staat vermeld van de overkoepelende organisatie, Stichting Loopcircuit De 
Kop van Drenthe. 
 
Artikel 2 
Deelnemers kunnen zich omkleden in de daarvoor bestemde kleedgelegenheden. 
 
Artikel 3 
In verband met de veiligheid en om aanwijzingen van de jury of verkeersregelaars te 
horen en op te volgen, moet meegedragen geluidsapparatuur (o.a. koptelefoon met 
oordoppen) worden uitgeschakeld. 
 
Artikel 4 
Deelnemers aan de hardloopwedstrijden zijn verplicht met een door de organisatie 
beschikbaar te stellen startnummer (met chip)  te lopen waarmee de uitslagen worden 
geregistreerd. 
 
De startnummers moeten tijdens de hardloopwedstrijden duidelijk leesbaar op de borst 
worden gedragen. Deelnemers zonder startnummer worden gediskwalificeerd en niet 
vermeld in de uitslag.  
De startnummers moeten na afloop van de wedstrijd direct weer ingeleverd worden bij 
de organisatie. Mocht hieraan niet worden voldaan dan zal een boete opgelegd worden 
aan de deelnemer ten bedrage van € 15.00. 
 
Artikel 5 
De wedstrijdlopers starten voorin vanuit het startvak en de trimlopers starten in tweede 
lijn vanuit hetzelfde startvak. 
 
 
 
 

http://www.loopcircuitdekopvandrenthe.nl/


 
 
Artikel 6 
Op de website van de organisatie staan de uitslagen en het klassement vermeld.  
Hierop wordt ook de digitale nieuwsbrief gepubliceerd en is te vinden op website 
www.loopcircuitdekopvandrenthe.nl    Correspondentieadres: Eexterweg 46, 9461 BG Gieten  
 
Artikel 7 
Protesten m.b.t. de uitslag van het wedstrijdcircuit dienen uiterlijk 10 dagen           
( datum poststempel ) na de wedstrijddatum schriftelijk bij het contact- of e-mailadres 
van de organisatie Stichting Loopcircuit De Kop van Drenthe worden ingediend.  
Correspondentieadres, Eexterweg 46, 9461 BG Gieten. e-mail adres: 
j.warners46@ziggo,.nl  
 
Artikel 8 
Het geboortejaar is bij het hoofdnummer (10 km.) bepalend in welke leeftijdscategorie 
de deelnemers worden ingedeeld. De geboortedatum is hierbij niet bepalend.  
De deelnemers worden ingedeeld in een van de volgende categorieën:  
Mannen senioren ( t/m 39 jr. ), mannen 40+, mannen 50+, mannen 60+. 
De deelneemsters worden ingedeeld in een van de volgende categorieën:  
Vrouwen senioren ( t/m 39 jr. ) vrouwen 40+, vrouwen 50+, vrouwen 60+. 
Deze indeling geldt voor het gehele circuit en voor de duur van het betreffende jaar.  
 
Artikel 9 
Bij elke hardloopwedstrijd (hoofdnummer 10 km.) zijn dagprijzen voor de 8 categorieën 
beschikbaar.  
Bij de mannen en vrouwen zijn te winnen een 1e prijs €30,- ( altijd ) 2e prijs €20,-  
( bij minimaal 3 deelnemers per categorie ) 3e prijs €10,- (bij minimaal 5 deelnemers per 
categorie )  
Deze prijzen worden op de dag van de wedstrijd zelf uitgekeerd aan de betreffende winnaars 

of een vertegenwoordiger van hem of haar. Deze prijzen worden achteraf niet uitgekeerd. 

 

Voor de Zuidlaardermarktloop geldt een afwijkende regeling ten aanzien van de 
prijzenschema’s. Bij alle leeftijdscategorieën van de 10 km (de afstand van het 
loopcircuit) worden waardebonnen beschikbaar gesteld voor de snelste 3 deelnemers 
ten bedrage van resp. €. 100,00, € 50,00 en € 25,00.  
 

Bij de Run van Gieten zijn de overall prijzen heren en dames verhoogd tot respectievelijk  
€. 100,00, €. 50,00 en € 25,00  
 
Bij de wedstrijden kunnen overall prijzen beschikbaar gesteld voor mannen en vrouwen, 
dit kan in geld, waardebonnen of naturaprijzen zijn. 
 
Artikel 10  
Aansluitend op de laatste hardloopwedstrijd van het Loopcircuit de Kop van Drenthe 
wordt per categorie , zowel voor de mannen als de vrouwen het overallklassement 
(hoofdnummer 10 km.) opgemaakt.  
 



De beste 6 prestaties tellen hierbij mee voor hoofdprijs, de Kop van Drenthe cup voor 
mannen en de Kop van Drenthe cup voor vrouwen. Uitgaande van totaal 8 wedstrijden. 
Deze hierbij behorende wisselbokalen (voor overall-klassementen  mannen/vrouwen) 
worden uitgereikt na afloop van de laatste hardloopwedstrijd van het loopcircuit.  
De overige bijbehorende eindprijzen per categorie worden eveneens uitgereikt na deze 
hardloopwedstrijd. Wie niet aanwezig is bij de prijsuitreiking ziet af van het prijzengeld. 
 
Om voor dit overallklassement in aanmerking te komen moeten de deelnemers en 
deelneemsters minimaal 6 van de 8 wedstrijden hebben uitgelopen. 
De eindprijzen per categorie voor mannen en vrouwen zijn: 
1e pr. €60,- , 2e pr. €40,- , 3e pr. €20,- .  
 
Bij gelijk eindigen in puntentotaal is de klassering van de laatste wedstrijd 
doorslaggevend voor de eindrangschikking. 
 
Mochten er door omstandigheden in één seizoen minder wedstrijden worden gehouden 
dan zal het volgende van toepassing zijn.” 
Bij 7  wedstrijden per seizoen geldt dat de deelnemer minimaal 5 wedstrijden moet 
hebben uitgelopen om in het eindklassement te worden opgenomen.  De 5 beste 
prestaties tellen dan mee.  
 
Bij 6 wedstrijden per seizoen geldt dat de deelnemer minimaal 4 wedstrijden moet 
hebben uitgelopen om in het eindklassement te worden opgenomen.  De 4 beste 
prestaties tellen dan mee.  
Bij 4 en 5 wedstrijden per seizoen geldt dat de deelnemer  minimaal 3 wedstrijden moet 
hebben uitgelopen om in het eindklassement te worden opgenomen. De 3 beste 
prestaties tellen dan mee.  
Bij 3 wedstrijden of minder zal er geen eindklassement worden opgemaakt en zijn er 
dan enkel dagprijzen.  
 
Artikel 11: 
Voor de 5 kilometer wedstrijdloop word ook een klassement opgemaakt voor mannen 
en vrouwen.  Per wedstrijd worden door de lokale organisaties prijzenschema’s 
beschikbaar gesteld (zie hiervoor de websites).  Het Loopcircuit de Kop van Drenthe 
heeft voor de deelnemers aan de 5 kilometerlopen ook een prijzenschema beschikbaar 
gesteld voor het eindklassement.  De eindprijzen voor mannen en vrouwen zijn:  
1e pr. €60,- , 2e pr. €40,- , 3e pr. €20,- .  Het betreffen overall-klassementen voor mannen 
en vrouwen (1 categorie voor mannen en 1 categorie voor vrouwen). 
De prijzen en de hierbij behorende bokalen  voor de winnaar/winnares worden 
uitgereikt na afloop van de laatste hardloopwedstrijd van het loopcircuit. Wie niet 
aanwezig is bij de prijsuitreiking ziet af van het prijzengeld. 
 
Om voor dit overallklassement in aanmerking te komen moeten de deelnemers en 
deelneemsters minimaal 6 van de 8 wedstrijden hebben uitgelopen en wedstijdpunten 
hebben behaald . Enkel de eerste 15 aankomende deelnemers per wedstrijd krijgen 
wedstrijdpunten toebedeeld.   
 
De eindprijzen per categorie voor mannen en vrouwen zijn:  
1e pr. €60,- , 2e pr. €40,- , 3e pr. €20,- .  



De beste 6 prestaties tellen hierbij mee voor hoofdprijs. 
Bij gelijk eindigen in puntentotaal is de klassering van de laatste wedstrijd 
doorslaggevend voor de eindrangschikking. 
 
Mochten er door omstandigheden in één seizoen minder wedstrijden worden gehouden 
dan zal het volgende van toepassing zijn. 
Bij 7  wedstrijden per seizoen geldt dat de deelnemer minimaal 5 wedstrijden moet 
hebben uitgelopen en wedstrijdpunten hebben behaald om in het eindklassement te 
worden opgenomen.  De 5 beste prestaties tellen dan mee. Enkel de eerste 15 
aankomende deelnemers per wedstrijd krijgen wedstrijdpunten toebedeeld.   
 
Bij 6 wedstrijden per seizoen geldt dat de deelnemer minimaal 4 wedstrijden moet 
hebben uitgelopen en wedstrijdpunten hebben behaald  om in het eindklassement te 
worden opgenomen.  De 4 beste prestaties tellen dan mee. Enkel de eerste 15 
aankomende deelnemers per wedstrijd krijgen wedstrijdpunten toebedeeld.   
 
Bij 4 en 5 wedstrijden per seizoen geldt dat de deelnemer  minimaal 3 wedstrijden moet 
hebben uitgelopen en wedstrijdpunten hebben behaald om in het eindklassement te 
worden opgenomen. De 3 beste prestaties tellen dan mee. Enkel de eerste 15 
aankomende deelnemers per wedstrijd krijgen wedstrijdpunten toebedeeld.   
 
Bij 3 wedstrijden of minder zal er geen eindklassement worden opgemaakt en zijn er 
dan enkel dagprijzen te verdienen.  
 
Artikel 12 
De overkoepelende organisatie, Stichting Loopcircuit De Kop van Drenthe, en de 
organisaties van de deelnemende lokale wedstrijden, nemen geen aansprakelijkheid met 
betrekking tot de georganiseerde hardloopwedstrijden. Deelname is dan ook voor eigen 
risico. ( zie het reglement van de Stichting ) 
 
Artikel 13 
Wanneer de tijdwaarneming uitvalt, gelden alleen de eerste drie finishende mannen en 
vrouwen. De overige uitslagen worden niet in aanmerking genomen en de resultaten 
van de hardloopwedstrijd tellen niet mee voor het totaalklassement. Wel wordt de 
deelname genoteerd voor het bepalen van het eindklassement. 
 
Artikel 14 
De wedstrijden worden onder auspiciën van de Atletiekunie gelopen. De algemene 
voorwaarden voor deelname van de Atletiekunie zijn van toepassing. Zie onderstaand. 
 
Artikel 15 
Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Loopcircuit 
De Kop van Drenthe in overleg met de plaatselijke organisatie.  
 
Gieten,  26-11-2022 
Stichting Loopcircuit De Kop van Drenthe. 
Voorzitter Jt. Warners                                     Secretaris: vacature   
Penningmeester: Jt. Ruinemans                   Wnd. voorzitter: J. van Marum  
 



 
Algemene voorwaarden deelname wedstrijden Loopcircuit de Kop van Drenthe. 

Artikel 1 Definities 

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

a) Organisator: Stichting Loopcircuit de Kop van Drenthe 

b) Evenement: De loopwedstrijden die door de Organisator c.q. onder auspiciën van de 

Organisator worden georganiseerd.  

c) Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door 

de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. 

d) Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het 

Evenement.  

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.  

 

Artikel 2 Deelname  

1. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die 

voldoet aan de door de Organisator vastgestelde wedstrijdbepalingen.  

2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe 

strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het 

inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene 

voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met onjuist 

ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.  

3. De inschrijving en deelname aan het Evenement is persoonlijk en niet overdraagbaar.  

4. De inschrijving annuleren kan kosteloos tot uiterlijk 8 dagen voor het evenement. Bij 

annulering binnen 8 dagen voor het evenement is restitutie van het inschrijfgeld niet meer 

mogelijk.  

5. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld inclusief 

bestelde extra’s, eventuele annuleringsregeling en/of betalingen voor het goede doel en dit 

ongeacht daadwerkelijke deelname.  

6. Alle ‘afgewezen’ Deelnemer(s) ontvangen na de sluiting van de inschrijving zijn/haar 

inschrijfgeld terug.  

7. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, 

vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Onder "inschrijfgeld" wordt mede verstaan 

een eventuele donatie aan het door de Organisator aan het Evenement verbonden goede 

doel en eventueel bestelde extra’s zoals bijvoorbeeld extra toegangskaarten. Overige 

uitgaven en kosten worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.  

8. De Organisator c.q. een daartoe bevoegde autoriteit kan op grond van uitzonderlijke 

omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te 

neutraliseren. De Organisator c.q. een daartoe bevoegde autoriteit kan eveneens op grond 

van uitzonderlijke omstandigheden besluiten om onderdelen te verplaatsen, vervroegen of 

verlaten of zelfs af te gelasten. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het 

inschrijfgeld plaats.  



9. Een besluit van de Organisator c.q. een daartoe bevoegde autoriteit om het Evenement 

geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de 

door de Deelnemer gemaakte kosten.  

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid  

1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige 

schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij 

deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove 

schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals 

alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.  

2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de 

Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting 

van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de 

verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.  

3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een 

nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door 

zijn deelname aan het Evenement.  

4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in 

zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij 

zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De 

Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de 

deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.  

5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg 

van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het 

Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van 

aansprakelijkheid voor bedoelde schade.  

6. Sponsors van het Evenement waarin het Evenement plaatsvindt zijn uitgesloten van 

aansprakelijkheid. 

 

 Artikel 4 Portretrecht 

 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor 

openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en 

dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Ter zake is de Organisator geen vergoeding 

verschuldigd aan de Deelnemer.  

 

Artikel 5 Persoonsgegevens  

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator 

opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst 

toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden 

van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan 

Organisator ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de 

Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar 

te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken 

van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken 

zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst 

toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, 

bijvoorbeeld door middel van publicatie via internet en andere media.  

 



Artikel 6 Geschillenregeling  

Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden via de Klachten-, bezwaren- en 

geschillenregeling Atletiekunie afgehandeld, zie www.atletiekunie.nl.  

Artikel 7 Wedstrijdreglement  

Door deelname aan het Evenement onderwerpt de Deelnemer zich aan het van toepassing 

zijn van het wedstrijdreglement en eventuele de wedstrijdbepalingen. Voornoemd reglement 

en bepalingen maken integraal onderdeel uit van de onderhavige algemene voorwaarden.  

 

Artikel 8 Geldigheid van bepalingen  

Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om 

welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van 

de voorwaarden. 

 
 
 

http://www.atletiekunie.nl/

