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BRIEFING DEELNEMERS 
 
 
1. Programma 
 
 

UUR PROGRAMMA LOCATIE 
9u00 Onthaal open – afhalen nummer + 

daginschrijving + vestiaire 
Arena Bobbejaanland 

10u00 Opening Bobbejaanland Arena Bobbejaanland 
10u30 Start 16 km Arena Bobbejaanland 
10u45 Start Kidsrun Bobbejaanland Cowboy Town 
11u15 Start 12 km Arena Bobbejaanland 
11u30 Start 5 km – alle waves Arena Bobbejaanland 
12u30 Prijsuitreiking 5 km, 12 km en 16 km Bobbejaanland Cowboy Town 
14u00 Sluiting vestiaire + kleedkamers en douches Arena Bobbejaanland 
17u00 Sluiting Bobbejaanland Uitgang via poort Speedy Bob 

 
 
2. Locaties 
 

- Arena Bobbejaanland – Bereikbaar via parking D (bereikbaar via Eerselingenstraat) 
o Mondmasker verplicht 
o Kidsrun, 5 km, 12 km en 16 km: daginschrijving vanaf 09u00 tot 30’ voor de start van 

elke wedstrijd.  
o Afhalen startnummer: nummer verplicht vooraf opzoeken via volgende link. 
o Wijzigingen afstanden en wijzigingen naam deelnemers: via daginschrijvingen. 
o Toiletten (let op: geen toiletten op het parcours!) 
o Kleedkamers (M/V) (van 10u00 tot 14u00) 
o Douches (M/V) (van 10u00 tot 14u00) 
o Bewaakte sporttassenvestiaire (van 10u00 tot 14u00); niet afgehaalde spullen 

worden bijgehouden in Bobbejaanland. Voor afhaling kan je contact opnemen met 
info@bobbejaanland.be . 

o Start 5 km, 12 km en 16 km 
o Radio Mano Sport 
o Toegang tot park voor supporters 

 
- Bobbejaanland Cowboy Town 

o Start Kidsrun 500 m en 1 km  
o Aankomst Kidsrun, 5 km, 12 km en 16 km 
o Eindbevoorrading 
o Medaille en goodiebag 
o Prijsuitreiking 5 km, 12 km en 16 km (tussen 12u30 en 13u30) 
o Photobooth Bobbejaanland 
o Live DJ set 

 
 

https://inschrijven.nl/dln/bobbejaanlandtrail.html
mailto:info@bobbejaanland.be
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3. Grondplan 
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4. Bevoorrading 
 
Er zijn verschillende bevoorradingsposten:  
 

- Kidsrun: bij aankomst 
- 5 km: bij aankomst 
- 12 km: na 3,5 km + na 7 km + bij aankomst  
- 16 km: na 7,5 km + na 11,5 km + bij aankomst 

 
Verdeeld over de bevoorradingsposten en in functie van de afstanden, krijg je: Aquarius, water, 
banaan. 
 
Bij de finish: dat houden we voorlopig nog even geheim!  
 
5. Prijsuitreiking en prijzen voor iedereen 
 
Kidsrun: aangezien ieder lopertje een winnaar is, wordt er geen klassement opgemaakt van de 
Kidsrun. Wel ontvangt ieder lopertje een unieke medaille en goodiebag vol verrassingen aan de 
finishlijn. 
 
5 km, 12 km en 16 km: we voorzien een podiumhulde waarbij de eerste, tweede en derde dame en 
eerste, tweede en derde heer voor elke wedstrijdafstand op het podium wordt gevraagd. Blijf dus 
even in de buurt als je denkt kans te maken. De uitslagen zijn op basis van netto tijden. Loop je voor 
een podiumplaats? Start dan zeker vooraan.  
 
De prijsuitreiking heeft plaats tussen 12u30 en 13u30. Er zijn geen geldprijzen, wel naturaprijzen 
voorzien door Runners’Lab en Floralux.  
 
Alle deelnemers ontvangen een unieke herinneringsmedaille en een goodiebag vol verrassingen. 
 
6. Uitslagen 
 
De uitslagen verschijnen quasi meteen online, te raadplegen via www.bobbejaanlandtrail.be. 
 
7. Tijdsmeting 
 
De chip voor de tijdsmeting is ingewerkt in je startnummer. Draag het startnummer zichtbaar op de 
borst, bevestigd met 4 veiligheidsspelden. Bedek het nummer niet met jas, banden, drinkfles, 
apparatuur enz. De chip niet verwijderen, buigen, knippen, vouwen of bewerken. Dit alles is 
noodzakelijk voor een correcte registratie! 
 
 
 
 

http://www.bobbejaanlandtrail.be/
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8. Veiligheid  
 
Wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Voilà, een dubbel gewaarschuwd man is er in dit geval 4 waard. 
Respecteer de instructies van de veiligheidsmensen, geef prioritaire voertuigen altijd voorrang, ook al 
kost het je een nieuw wereldrecord. 
 
Kijk ook goed uit bij het lopen op verhard en onverhard terrein en hou het gezond: ben je onvoldoende 
voorbereid, dan is lopen geen goed idee! Overweeg in dat geval een kortere afstand (aanmelden bij 
dagverkoop, geen extra kost voor inkorting afstand) of geef je nummer door aan iemand die wel 
voorbereid is. 
 
Stap wanneer lopen niet lukt. Meld het aan bevoorraders of collega-lopers wanneer je problemen 
voelt opkomen. Er is een EHBO-post in Bobbejaanland. Maar het zou zonde zijn daar op zondag mee 
kennis te moeten maken! 
 
Dankzij Fros Multisport Vlaanderen en Ethias verzekeringen, is elke deelnemer verzekerd tijdens de 
wedstrijd. 
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10. Corona 
 
Tijdens de Bobbejaanlandtrail hoeven deelnemers enkel een mondmasker te dragen wanneer ze zich 
in de arena verplaatsen. Vergeet dus geen mondmasker mee te brengen wanneer je je komt 
aanmelden! In het startvak, op het parcours, bij de aankomst en in het park zijn mondmaskers niet 
verplicht.  
 
Er worden geen Covid Safe Tickets of negatieve testen opgevraagd. Gelieve de maatregelen van het 
park te respecteren. 
 
9. Mobiliteit 
 
Je bezoek plannen? Dat kan via de website van Bobbejaanland! Klik hier.  
 
Parking van het park is betalend. Iedere deelnemer krijgt bij aanmelding 1 parkingticket waarmee je 
de parking gratis kan verlaten. Voor betalende wagens gebeurt de betaling vóór het buitenrijden met 
een parkingticket of een Bobbejaanland-abonnement met parking. Een ticket kan gekocht worden aan 
de kassa’s, General Store of de parkingticketautomaat. Het ticket is enkel geldig op de dag van 
betaling.  
 
 
Met sportieve groet,  
 
Het Bobbejaanlandtrail Team 
 
 
 
 
 

 

https://www.bobbejaanland.be/plan-je-bezoek/route

