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Spelregels virtuele Kennedymarsen en Long Distance Walks 
 
Sinds voorjaar 2020 zijn ‘virtuele wandeltochten’ een nieuw fenomeen, ook op de lange 
afstand. Team Lange Afstand van KWBN faciliteert de organisatie van virtuele Kennedy-
marsen en Long Distance Walks en heeft daarvoor een aantal basisregels vastgesteld.  
Die basisregels vind je samen met aanvullende tips in dit document.   
 
Wat is een virtuele wandeltocht? 
 
Een virtuele wandeltocht is een tocht waaraan wandelaars in hun eigen omgeving mee kunnen doen. 

Daarbij maken zij gebruik van een app (speciaal ontwikkeld of al bestaand, zoals Strava of 

Runkeeper), die hun route, afstand en looptijd registreert. Een virtuele wandeltocht moet op een 

bepaalde dag of binnen een bepaalde periode worden voltooid. Na voltooiing komt de deelne-

mer veelal in aanmerking voor een beloning, oorkonde en/of stempel/sticker in een wandelboekje.  

Als organisator bepaal je zelf welke beloning je ter beschikking stelt.  

 
Stempel virtuele Kennedymars of Long Distance Walk 
 
Om in aanmerking te komen voor een Kennedy Walker- of Long Distance Walker-stempel moet een  

wandelaar bij de organisatie aantonen dat hij of zij de betreffende afstand binnen de vastgestelde 

tijdslimiet heeft afgelegd. Voor een Kennedymars is dat 80 kilometer binnen 20 uur en voor een Long 

Distance Walk minimaal 105 kilometer binnen 24 uur. Bij afstanden langer dan 110 kilometer kan de 

tijdslimiet langer zijn. Aantonen kan met een uitdraai van de app, met daarop de gelopen route, 

afstand en de totaal gelopen tijd.   

 

Het is deelnemers niet toegestaan om één afgelegde route bij meerdere virtuele 

Kennedymarsen/ Long Distance Walks voor een stempel in te dienen.  

De uitdraai/printscreen van de app die de deelnemer ter bewijsvoering naar de tochtorganisator stuurt 

moet een datum bevatten die valt binnen de periode waarop desbetreffende tochtorganisator de 

virtuele Kennedymars/LDW organiseert. Valt de datum van de gelopen virtuele Kennedymars/LDW op 

het aangetoond bewijs buiten de organisatieperiode van desbetreffende virtuele LA-tocht dan wordt de 

prestatie niet met een Kennedymars of LDW-stempel gehonoreerd. 

Daarom wordt tochtorganisatoren van een virtuele Kennedymars en/of Long Distance Walk gevraagd 

bij de stempel de datum te vermelden waarop de deelnemer zijn/haar prestatie heeft volbracht.  

 
 
Aandachtspunten voor jouw virtuele Kennedymars/Long Distance Walk  
 

Deelnemers aan een virtuele wandeltocht lopen individueel óf in een klein gezelschap. Als organisatie 

heb je geen zicht op de deelnemers en hun fysieke conditie. Denk dus van tevoren goed na over de 

spelregels voor jouw virtuele tocht en neem die op in je algemene voorwaarden. Denk daarbij onder 

andere aan de volgende zaken:  

 

Algemeen 

-  Deelnemer neemt vrijwillig / op geheel eigen risico en verantwoordelijkheid deel.  

-  Deelnemer kan de organisatie niet aansprakelijk stellen in geval van blessure, ongeval, ziekte,  

   overlijden, schade, kwijtraken en/of diefstal van persoonlijke bezittingen etc.   

-  Deelnemer houdt zich aan de geldende verkeersregels. 

-  Deelnemer gaat bij inschrijving akkoord met de verwerking van persoonlijke gegevens ten  

   behoeve van administratieve doeleinden (evt. verschillende doeleinden specifiek benoemen).  

   Gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. (En/of verwijs 

   naar de privacyverklaring op de website van jouw organisatie). 
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Specifieke tochtregels 

 

- Periode 26 augustus t/m 29 augustus 2022. 

- Minimale leeftijd is 16 jaar. 

- Beloning certificaat, stempel en indien besteld een medaille.  

- Voorwaarde voor verkrijgen van stempel is een schriftelijk bewijs van deelname / afstand/ tijd 

verzonden aan inschrijvingen@omloop.com.  

- Alleen online inschrijven voor 26 augustus 

- Kosten: Inschrijfgeld 4 Euro en met Medaille 9 Euro 

- Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de route die hij/ zij aflegt. 

  

Coronamaatregelen (indien van toepassing) 

 

- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.  

- Ga naar huis als je onderweg klachten krijgt. 

- Blijf bij voorkeur dichtbij huis en vermijd drukke gebieden. 

- Houd altijd en overal 1,5 meter afstand tot mede-wandelaars en overige weggebruikers.   

- Houd je aan het maximale aantal voor groepsvorming als je met meerdere mensen loopt.  

- Zorg dat je een mondkapje bij je hebt (o.a. verplicht in OV en alle publieke gebouwen). 

- Was regelmatig je handen, hoest/nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren doekjes. 

- Evt. aanvullende coronamaatregelen die tijdens jouw tocht actueel zijn.  

- In verband met de coronamaatregelen is de horeca onderweg (mogelijk) gesloten. Zorg daarom dat  

  je voldoende eten en drinken bij je hebt, of plan je route langs supermarkten, bakkers en snackbars  

  die vaak wel open zijn. 

 

Faciliteiten, benodigdheden en overige adviezen 

 

- Deelnemer zorgt zelf voor goed schoeisel en passende kleding, rekening houdend met de 

  weersomstandigheden van dat moment.  

- Deelnemer zorgt ervoor dat hij/zij tijdig eet, drinkt en rust en is daar zelf verantwoordelijk voor.  

- Onderweg is er geen EHBO; deelnemer zorgt zelf voor hetgeen hij of zij nodig acht.  

- Deelnemer zorgt ervoor dat hij via mobiele telefoon bereikbaar is en over voldoende bel- en  

  oplaadcapaciteit beschikt.  

- Houd onderweg het weer en de weersvoorspelling in de gaten; loop alleen als de situatie veilig is. 

 

 

 


