
 

 

    

 

 

 

 

Infobrief ‘BoslandTrail: 100km door Bosland’ 

 

Beste deelnemers,  

Dear participants,  

 

Eerst en vooral wil VZW BoslandTrail jullie allen van harte danken voor jullie massale 

inschrijvingen. Wij zijn vereerd jullie te mogen ontvangen voor deze tweede editie van 

‘BoslandTrail: 100km door Bosland’.  

Wat voor ons een tijdje terug begon als een avontuurtje is op een jaar tijd uitgegroeid tot een 

evenement waarin wij Bosland -het grootste aanééngesloten bosgebied van Vlaanderen- 

kunnen tonen aan duizenden Belgische en Europese wandelaars en trailers. Dat maakt ons 

trots en wij doen al maanden ons keiharde best om er voor jullie weer een onvergetelijke 

ervaring van te maken. We beseffen maar al te goed dat wij als piepjonge organisatie nog 

heel veel stappen te zetten hebben en dat wij vooral van jullie kunnen leren. Moesten er tips, 

opmerkingen of aanmerkingen van jullie kant komen, zullen wij die met de nodige zorg 

meenemen naar eventuele volgende edities. 

VZW BoslandTrail bestaat uit enkele ‘Boslanders’ die hoog oplopen met het project Bosland. 

De gemeentes Lommel, Hechtel-Eksel, Pelt en ondertussen ook Peer, sloegen enkele jaren 

geleden de handen in mekaar om onze Noord-Limburgse natuurgebieden te gaan bundelen 

en er een overkoepelende naam op te plakken om zo deze natuur kwalitatiever maar ook 

kwantitatiever te maken. De toeristische initiatieven schoten sindsdien als paddenstoelen uit 

de grond waardoor er langzaamaan, naast een ecologische return, ook een economische 

return aan vast komt te hangen. Onze Boslandverblijven en partner Park Molenheide zullen 

jullie bijvoorbeeld met open armen ontvangen en ze zullen zelfs meesupporteren! 

Om meer info te vergaren over de streek en het project Bosland, kan je surfen naar 

www.bosland.be . Je vindt er ook informatie over de natuurgebieden die jullie zullen gaan 

doorkruisen. Wij kunnen jullie alvast meedelen dat ‘BoslandTrail: 100km door Bosland’ de 

volgende natuurgebieden achtereenvolgens zal aandoen: ‘Hobos’, ‘In den Brand’, 

‘Begijnenvijvers’, ‘Dommelvallei-Heesakkerpark’, ‘Hageven’, ‘Heuvelse Heide’, ‘Blekerheide’, 

‘Sahara’, ‘Kattenbosserheide’ en ‘Pijnven’. Tussendoor maken we zoveel mogelijk gebruik 

van trage wegen of buurtwegen. Dit wil zeggen dat jullie ongeveer voor 75% over 

onverharde ondergrond zullen stappen. Op sommige plaatsen doorkruisen jullie landduinen 

en steken jullie beekjes en valleien over. Op sommige plaatsen zal de heide nog in bloei 

staan en op andere plaatsen stappen jullie diep de bossen in.  

Wij vragen met aandrang de plaatselijke natuur te respecteren. Laat alsjeblieft niets achter in 

de natuur. Wij vragen daarnaast ook jullie eigen grenzen te respecteren. Stop wanneer het 

echt niet meer gaat. Wij vragen ook respect voor al onze vrijwilligers. Iedereen helpt op 

vrijwillige basis. Wij vragen tenslotte om vooral te genieten van onze Boslandnatuur. 

http://www.bosland.be/
http://www.bosland.be/


 

 

    

 

 

Hieronder lijsten wij een aantal praktische zaken op. Moesten er desbetreffend nog vragen 

zijn, mag je ons steeds contacteren door een mailtje te sturen naar info@boslandtrail.be 

 

Bedankt! 

VZW BoslandTrail,  

Ronny, Lien, Katrijn, Jan, Sarah, Dieter, Lana, Roeland & Lennert. 

& de honderden vrijwilligers. 

 

Start & aankomst 

De ‘BoslandTrail: 100km door Bosland’ start op vrijdag 27 september 2019 om 21u. 

Startlocatie is op de weide achter boer Maes (Winnerfarm): 

 

Inrit/GPS gegevens:  

 

Diestersebaan  

3940 Hechtel-Eksel.  

Jullie zullen na 100km ook hier weer aankomen. De weide is uitgerust met toiletten, 

drankstandjes, eetstandjes, entertainment en parking. 

De Diestersebaan is best te bereiken vanaf N74 (Eindhoven – Hasselt).  

Met het openbaar vervoer kan u de trein nemen tot station Neerpelt om aldaar over te 

stappen op buslijn A18 richting Hasselt. Afstappen doe je dan bij Eksel Winnerstraat.  

Aanmelden & registratie 

Op vrijdag kan u vanaf 18u tot 21u terecht om jezelf aan te melden, om je chip af te halen en 

om de recentste informatie te ontvangen. Je krijgt dan ook je T-shirt en wandelkaart. Let 

erop dat je zeker je e-ticket met barcode bij de hand hebt, alsook je 

identificatiegegevens. Ook dien je de brief mee te brengen waarin je maat van T-shirt staat 

aangegeven. 

Afhaaldagen 

Wij voorzien deze editie ook 2 momenten waarop je je startnummer/chip, T-shirt en 

wandelkaart vroegtijdig kan afhalen. Op deze manier hoeft u niet, net voor de start, aan te 

schuiven in de rij. Deze 2 afhaaldagen gaan door bij onze partner ’T Winnerhof te 

Winnerstraat 86, Hechtel-Eksel. Indien u merkt dat u even moet wachten raden wij aan een 

lekker ijsje of drankje te nuttigen bij onze partner. Wij doen er alles aan deze afhaaldagen zo 

vlot mogelijk te laten verlopen. De afhaaldagen gaan door op volgende momenten: 

• Maandag 23 september van 18u tot 21u 

• Dinsdag 24 september van 18u tot 21u 
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Route 

De route hebben we in samenwerking met het Regionaal Landschap Lage Kempen 

uitgestippeld en loopt voor grote delen gelijk met het wandelknooppuntennetwerk. We 

hebben de route zo dicht mogelijk bij de 100km gelegd. Natuurlijk zal de trailer die alle 

hoeken afsnijdt, net wat minder kilometers op de teller hebben dan de trailer die 

buitenbochten wandelt.  

Wij hebben de route helemaal voorzien van pijlen, waarvan sommigen ook ‘glow in the dark’ 

zijn. Daarnaast krijgt elke deelnemer van ons een wandelkaart waarop de route ook te 

volgen valt. Wij hopen dat men onze pijlen in de aanloop van de trail kan laten hangen 

waardoor jullie zo weinig mogelijk problemen zullen ervaren. Moesten jullie toch verdachte 

handelingen in dat opzicht aantreffen, staat er steeds een ploeg klaar om zo snel mogelijk in 

te grijpen en eventueel nieuwe pijlen op te hangen. 

Vanaf het laatste weekend van augustus zal de route ook te downloaden zijn vanop de 

website www.boslandtrail.be. Maak gebruik van deze mogelijkheid. Download de GPX 

versie zodat u zeker niet fout kan wandelen. 

NIEUW: BoslandTrailApp 

Helemaal nieuw ten opzichte van vorige editie is de BoslandTrailApp die te downloaden is in 

de appstore. Hierin vindt u nogmaals de route maar jullie volgers hebben via de 

BoslandTrailApp ook de mogelijkheid om jullie te ‘tracken’. Ook het uploaden van foto’s en 

raadplegen van het programma is mogelijk. De organisatie gebruikt deze tool ook, om indien 

nodig, live info te verschaffen aan de deelnemers en hun volgers. 

Checkpoints + waterpoints  

De wandelkaart die jullie van ons krijgen, zullen ook de checkpoints en waterpoints 

aangeven. 

De checkpoints worden voorzien van drinks, fruit&snacks, WC, EHBO en scan (loop erover 

om je tijd te registreren). Als je chip te ver verstopt zit, kan het gebeuren dat je tijd niet wordt 

geregistreerd. Speld hem op vooraan je shirt, zo kunnen supporters en volgers ook zien of je 

deelneemt aan 50km of aan 100km. 

De waterpoints worden voorzien van drinks, soms fruit&snacks, WC maar geen scans. Het 

Trailschema dat te downloaden is op de website brengt duidelijkheid. 

Gelieve er rekening mee te houden dat de checkpoints en waterpoints afgesproken 

openingsuren hebben. Er wordt niemand gescand voordat het checkpoint open is, puur ter 

bescherming van jezelf. De openingsuren zijn ruim geteld (we hielden rekening met zowel 

lopers als wandelaars). In de buurt van de checkpoints of waterpoints komt u even in de 

‘bewoonde’ wereld waarna u snel weer de natuur zal induiken. We proberen jullie zoveel 

mogelijk natuur voor te schotelen waardoor de afstanden tussen de checkpoints bij ons 

groter zijn dan bij sommige andere wandelingen. Bereid je hier goed op voor. 

Werp niets de natuur in. Wij voorzien deze editie naar analogie met onze ‘eco-trailing’ 

sorteereilanden op de startweide en op de checkpoints. Maak er gebruik van!  

De dopjes van de PET-flesjes gaan naar de dopjesactie tvv het Belgisch Centrum voor 

http://www.boslandtrail.be/
http://www.boslandtrail.be/


 

 

    

 

 

Geleide honden. 

 

Op deze checkpoints en waterpoints zullen de mensen van EHBO jullie advies geven. 

Gelieve deze in rekening te brengen. Het reglement zegt duidelijk: opgeven kan enkel bij de 

checkpoints/waterpoints. Wij voorzien op elke checkpoints/waterpoint een aantal zitplaatsen 

waar u kan plaatsnemen als u wil opgeven. Meld zeker ook aan de mensen die de 

checkpoint bemannen. Er rijden constant 5 busjes rond tussen de checkpoints die 

‘gestrande’ trailers oppikken en terugbrengen naar de startweide. Het kan zijn dat u hier een 

poos moet wachten. Hoe meer ‘gestranden’, hoe langer… 

De checkpoints en waterpoints zijn toegankelijk voor jullie supporters/volgers.  

 

Wat neem je mee? 

Zorg voor goede schoenen en degelijke wandelkledij. Je zal voor ongeveer 75% over 

onverharde ondergrond wandelen. Zorg dat je kledij hierop aangepast is.  

Een klein rugzakje met reserve kledij (sokken, t-shirt, regenjas,…) is aangewezen. Maar 

maak het zeker niet te zwaar. Wanneer er volgers op de checkpoints gaan plaatsnemen, kan 

je best zoveel mogelijk met hen meegeven. Vergeet zeker je drinkbus niet. Wij zitten te 

midden van de natuur dus we voorzien geen plastic bekertjes om water te nemen. Enkel je 

eigen drinkbus kan gevuld worden.  

Het is verplicht een wandellampje/koplampje te dragen. De route is niet verlicht. 

Het is verplicht een thermisch deken mee te brengen. In geval van nood kan je zo langer 

‘warm’ blijven. Ook een fluo-vestje en wat EHBO-materiaal is aangewezen. Breng ook wat 

energierepen mee. Indien je een flauwte krijgt tussenin de checkpoints, kan je je eigen 

voedzame producten nuttigen. 

Ook een aantal veiligheidsspelden komen steeds van pas bijvoorbeeld om je 

startnummer/chip op te spelden. 

Supporters. Breng supporters mee die je naar de streep kunnen schreeuwen.  

Nieuw: bagdrop 

In de deelnemerstent voorzien wij deze editie de mogelijkheid om een rugzak af te geven die 

wij zullen afzetten aan CP Lunaland (km 57). U geeft uw rugzak af in de deelnemerstent. 

Opgelet: wij nemen enkel rugzakken aan die ‘getagd’ zijn. Dat wil zeggen: hang een kaartje 

aan je rugzak met je contactgegevens. Ter extra controle noteren wij op een sticker je 

startnummer die we op je rugzak plakken. Op CP Lunaland kan u in de kleedkamers uw 

rugzak terugvinden. Wanneer u weer verder stapt, plaats de rugzak dan in de hoek ‘retour 

weide’. 

Reglement 

In bijlage vind je het reglement. Neem dit zeker nog eens door om zeker niet voor 

verrassingen te komen staan. 

 

 



 

 

    

 

 

TrailFeesten 

Deze tweede editie ontvangen wij jullie in een sfeervolle tent. De hele zaterdagnamiddag en 

zaterdagavond hangt er een festivalsfeer op onze start- en aankomstweide. Er zijn live-

optredens, circus en streetmusic. Er zijn foodtrucks en lekkere drankjes die jullie en jullie 

supporters de hele avond laten genieten van de Limburgse trailsfeer. Onze ‘stambomen’ 

hebben leuke materialen in de aanbieding.  

Ook op zondag voorzien wij heel de dag entertainment. Je kan starten voor één van de 

kortere wandelingen maar daarnaast staat de dag in het teken van kinderen.  

Er is een reuzevalmat, een klimmuur, speleobox en nog veel meer! Avontuur gegarandeerd 

voor jullie kinderen en/of kleinkinderen. 

 

Bijlage: reglement 

De BoslandTrail is een niet-competitieve wandeling met als uitdaging om 100 km of 50km te 
wandelen (of te lopen) doorheen de Bosland natuur. We streven ernaar onze deelnemers 
naar zoveel mogelijk mooie natuurplekken te sturen zonder daarbij de aanwezige natuur en 
infrastructuur te beschadigen. 

Dit deelnamereglement heeft de bedoeling de deelnemers van de BoslandTrail te informeren 
en om de veiligheid van deze deelnemers zoveel mogelijk te garanderen. De organisatie 
wenst vooral de Boslandnatuur te promoten maar wil daarnaast ook deelnemers, 
toeschouwers, bezoekers en partners bewustmaken van het enorme belang van het 
vrijwaren van onze overgebleven natuur. 

Deze uitdaging wordt georganiseerd door VZW BoslandTrail. 

Deelnamereglement  

Artikel 1 
De BoslandTrail wordt georganiseerd door de VZW BoslandTrail. 

Artikel 2 
De BoslandTrail is een wandeltocht en geen wedstrijd. Deelnemen gebeurt vrijwillig 
en op eigen risico. Deelnemers die deze trail al lopend willen afleggen zijn daartoe 
vrij. 

Artikel 3 
Inschrijven gebeurt alleen op de wijze en onder de voorwaarden die door de VZW 
BoslandTrail worden bepaald. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet 
overdraagbaar. 

Artikel 4 
De deelnemer is verplicht het aangegeven wandelparcours te volgen. 



 

 

    

 

 

Artikel 5 
Tijdens het event is het de deelnemers op gelijk welke wijze verboden 

• wapens mee te dragen, al of niet zichtbaar 
• dieren mee te voeren, ter bescherming van de dieren zelf, de deelnemers en 

de lokale natuur. 
• gebruik te maken van een vervoermiddel 
• kinderwagens of andere een- of meerwielige voorwerpen, luidspelende radio’s 

of andere geluidsdragers mee te voeren 
• voorwerpen te dragen of mee te nemen die een gevaar kunnen betekenen 

voor de andere deelnemers 
• gebruik te maken van handbikes of andere ketting-aangedreven rolstoelen 

Dit alles met uitzondering van datgene dat vooraf werd aangevraagd en werd 
goedgekeurd bij/door organiserend comité. 

Artikel 6 
De deelnemers, medewerkers en het publiek mogen op geen enkele wijze uiting 
geven aan een politieke of religieuze voorkeur tijdens het evenement. 

Artikel 7 
De kledij van de deelnemer dient in overeenstemming te zijn met de goede zeden. 

Artikel 8 
Overtredingen van dit reglement kunnen leiden tot onmiddellijke uitsluiting van 
deelname, ook aan volgende edities en zonder enige tegemoetkoming of 
terugbetaling. 

Artikel 9 
Aanwijzingen van de organisatie, politie en andere medewerkers dienen te worden 
opgevolgd en gerespecteerd. De wegcode is steeds van kracht op de openbare weg 
tenzij anders aangegeven. 

Artikel 10 
Alle betaalde inschrijvingsgelden zijn ten allen tijde verworven door de organisator. 
Bij annulatie van jouw deelname is VZW BoslandTrail niet verplicht het 
inschrijvingsgeld terug te betalen. 

Artikel 11 
Met de inschrijving voor de BoslandTrail 50km of BoslandTrail 100km verklaart de 
deelnemer zich bekend en akkoord met het reglement. 

Artikel 12 
De VZW BoslandTrail is 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 beweerd geleden nadeel. 

Artikel 13 
De organisator behoudt zich het recht voor de route, start- en aankomsttijden of -
plaatsen te wijzigen, of de BoslandTrail geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond 
van extreme weers- of andere omstandigheden door de organisator bepaald, al of 
niet in samenspraak met overheid of politie. Er bestaat ook in die gevallen geen recht 
op teruggave van het inschrijvingsgeld noch op vergoeding van gelijk welke schade. 

Artikel 14 
Deelnemen kan alleen vanaf het jaar waarin iemand 16 jaar wordt, om medische 
redenen. 

Artikel 15 
VZW BoslandTrail houdt deelnemerslijsten bij van de 4 voorgaande edities enkel 
voor eigen doeleinden. 

Artikel 16 
Deelnemers en andere aanwezigen geven VZW BoslandTrail de toestemming om 
foto’s en video’s genomen in het kader van het evenement, te gebruiken voor haar 
interne en externe communicatie. 

Artikel 17 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de VZW 
BoslandTrail. Bij geschillen over de uitleg van reglementen is alleen de Nederlandse 
tekst hiervoor bindend. Rechtszaken zullen steeds behandeld worden door de 
rechtbank te Hasselt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

Speciale dank aan onze stambomen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast ook dank aan onze andere partners: 

 


