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REGLEMENT De Herfstloop Twente  
   
1. Algemeen reglement 
   
1.1 Informatie   
De Herfstloop Twente is een evenement wat jaarlijks wordt georganiseerd door de Atletiek 
Club AC TION ’48 (Kortweg AC TION). Het evenement bestaat uit een aantal vaste 
onderdelen:   
• Kidsrun 4 t/m 9 jaar (1 km);   
• Kidsrun 10 t/m 12 jaar (2 km);   
• 8 kilometer recreatieloop (Hardlopen);   
• 15 kilometer recreatieloop (Hardlopen);   
Het totale evenement wordt in dit reglement aangeduid als “De Herfstloop”.  
   
1.2 Aansprakelijkheid   
Deelname aan De Herfstloop geschiedt voor eigen risico en op eigen verantwoording. De 
organisatie is niet aansprakelijk voor enige geleden schade op of in de nabijheid van 
Start/Finish met inbegrip van inschrijfbureau, parkeerplaatsen en kleedruimtes. De 
organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen 
overkomen aan deelnemers of aan in de begeleidingskaravaan meerijdende personen en 
voertuigen. Dit geldt ook voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders. 
Instructies van politie, verkeersregelaars, evenementenregelaars, wedstrijdleiding en 
medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Men dient de aangegeven 
aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg 
hebben. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte 
kosten wanneer het evenement door overmacht moet worden afgelast.  
   
1.3 Organisatie   
(I) Categorieën   
Alle afstanden van De Herfstloop kennen de volgende categorieën:   
• Mannen (Jongens), en;   

• Vrouwen (Meisjes).   
  
(II) Prijzen   
De snelste nummers 1, 2 en 3 van zowel de vrouwen en mannen van iedere afstand komen 
in aanmerking voor een prijs. 
  
1.4 Deelname   
(I) Kosten   
Deelnamekosten worden jaarlijks vastgesteld door de organisatie en bekend gemaakt op de 
officiële website. 
  
(II) Inning   
Bij voorinschrijving wordt het inschrijfgeld geïnd door middel van iDEAL. 



 

2 van 3 
  

  

  
1.5 Tijdregistratie   
De finishtijden zijn elektronisch geregistreerde bruto en netto tijden.  
  
1.6 Uitslagen/klassement   
Voor alle onderdelen van het evenement worden de bruto tijden gebruikt voor het opstellen 
van klassementen. De uitslagen worden op de officiële website en uitslagen.nl gepubliceerd.   
  
1.7 Parcours   
Voor de diverse onderdelen van het evenement wordt gebruik gemaakt van het 
buitengebied van Enschede-Zuid. Start en finish van alle onderdelen zijn op de atletiekbaan 
van AC TION aan de Geessinkweg 220 in Enschede.  
  
(Ia) Kidsrun 4 t/m 9 jaar (1 km)   
De kidsrun 4 t/m 9 jaar (1 km) bestaat uit één ronde over en langs de atletiekbaan van AC 
TION aan de Geessinkweg 220 in Enschede. 
  
(Ib) Kidsrun 10 t/m 12 jaar (2 km)   
De kidsrun 10 t/m 12 jaar (2 km) bestaat uit twee rondes over en langs de atletiekbaan van 
AC TION aan de Geessinkweg 220 in Enschede. 
  
(II) 8 kilometer   
De 8 km loopt over de Geessinkweg richting het buitengebied van Enschede-Zuid en buigt 
af op de Heersenkampweg en loopt met een lus via de Helmerstraat terug richting de 
Geessinkweg.   
  
(III) 15 kilometer   
De 15 km loop over de Geessinkweg richting het Rutbeek. De route buigt voorbij het 
Rutbeek af naar de Oude Haaksbergerdijk en loopt met een lus via de Leppinkweg weer 
terug richting de atletiekbaan van AC TION.   
  
1.8 Overige zaken   
(I) Begeleiding 
Het is niet toegestaan om begeleid te worden door een niet-loper op het parcours, tenzij het 
noodzakelijk is en de Herfstlooporganisatie daar toestemming voor heeft verleend.   
 
(II) Dragen van startnummers en chip   
De startnummers dienen op de borst te worden gedragen, het nummer dient duidelijk 
zichtbaar te zijn. De startnummers zijn uitgerust met een chip voor de tijdregistratie.  
  
(III) Verlenen doorgang   
Snellere lopers dienen – zonder groot oponthoud – altijd vrije en veilige doorgang te krijgen 
van minder snelle lopers. Dit geldt zowel bij de start, op het parcours als bij de finish.   
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2 Privacy statement en portretrecht 
 
2.1 Portretrecht 
Met inschrijving voor de Herfstloop Twente geeft de deelnemer bij voorbaat toestemming 
voor het maken van foto’s, video’s of geluidsopname van het evenement. De deelnemer is 
ervan op de hoogte dat de deelnemer daar mogelijk op wordt geregistreerd. Opnames van 
het evenement kunnen openbaar worden gemaakt en/of voor promotionele doeleinden van 
de Herfstloop Twente worden ingezet.  
 
2.2 Privacy statement 
Deelnemers aan de Herfstloop geven door middel van inschrijving toestemming voor het 
gebruik van de gevraagde persoonsgegevens. Persoonsgegevens die via het 
inschrijfformulier worden verstrekt ten behoeve van de Herfstloop Twente worden alleen 
voor het doel van deelname aan de Herfstloop Twente ingezet. Inschrijfgegevens worden 
verzameld en verwerkt om de wedstrijdinformatie te kunnen verwerken en registreren en om 
deelnemers te informeren over de Herfstloop Twente. Deelnemers kunnen zich altijd 
kosteloos afmelden voor de nieuwsbrief. Met de inschrijving voor de Herfstloop Twente 
geeft de deelnemer akkoord voor het openbaar maken van de wedstrijdresultaten, 
bijvoorbeeld door publicatie op internet.  
 
3 Subreglement kidsrun  
   
3.1 Informatie   
Voor de kidsrun is het algemeen reglement van toepassing, voor zover niet aangepast door 
dit subreglement. De kidsrun wordt gehouden tijdens De Herfstloop. De afstand voor 
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 9 jaar bedraagt 1 km en voor 10 t/m 12 jaar 2 km.  
   
3.2 Deelname   
Inschrijving is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Inschrijving en 
deelname (buiten mededinging voor individuele prijzen) staat vrij voor kinderen jonger dan 
de minimumleeftijd en voor kinderen ouder dan de maximumleeftijd. Kinderen jonger dan de 
minimumleeftijd dienen door hun ouders of begeleiders over het parcours te worden 
begeleid.  
   
3.3 Uitslagen/klassering   
De snelste jongens en meisjes worden na afloop van de kidsrun gehuldigd. Deelnemers 
jonger dan de minimumleeftijd en ouder dan de maximumleeftijd lopen buiten mededinging 
voor de individuele prijzen. Deelnemers jonger dan de minimumleeftijd en ouder dan de 
maximumleeftijd worden wel meegeteld voor de eindklassering.  
   
 


