
Reglement Vierdaagse van de IJzer 2023 
 

 

Inleiding: 

Dit reglement verschaft u de nodige algemene informatie met betrekking tot de uitvoering, maar 

blijft onder voorbehoud van wijzigingen 

De 50ste editie van de Vierdaagse van de IJzer vindt plaats van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 

augustus 2023.  

De Vierdaagse van de IJzer is een niet competitief sport- en wandelevenement waarbij tijdens de vier 

dagen telkens een keuze mogelijk is tussen verschillende afstanden: 8, 16, 24 of 32 km. 

Er wordt gestreefd om deze omlopen maximaal rolstoeltoegankelijk te maken. 

Artikel 1: 

De Vierdaagse van de IJzer wordt georganiseerd door het uitvoerend comité van de Vierdaagse van 

de IJzer vzw in samenwerking met de 5 partnersteden of -gemeenten: Koksijde, Nieuwpoort, 

Diksmuide, Poperinge en Ieper. 

Het uitvoerend comité van de vzw Vierdaagse van de IJzer staat in voor de organisatie van de 

omlopen en biedt de mogelijkheid aan om tegen betaling gebruik te maken van gemeenschappelijk 

transport tussen de partnersteden, -gemeenten en de startlocatie. 

De partnergemeente en – steden Oostduinkerke, Nieuwpoort, Diksmuide, Poperinge en Ieper 

behouden het recht om jaarlijks al dan niet collectief logement en of catering te organiseren ter 

gelegenheid van de Vierdaagse van de Ijzer. 

Artikel 2: 

Elke deelnemer of deelneemster bepaalt hoeveel en welke dagen hij of zij wenst te wandelen en 

heeft daarbij telkens de vrije keuze in de afstand die op de gekozen dag(en) wordt afgelegd. 

De registratie bij de start, aankomst en onderweg gebeurt automatisch aan de hand van de 

persoonlijke wandelkaart. In functie van het aantal dagen en de gekozen afstand wordt ofwel 

dagelijks ofwel op het einde van het evenement het aandenken overhandigd aan de deelnemer of 

deelneemster. Een overzicht van de mogelijke aandenkens is terug te vinden op de website.  

Artikel 3:  

Inschrijven voor het wandelen en eventueel gebruik van het gemeenschappelijk transport gebeuren 

alleen op de wijze en onder de voorwaarden die door de Vierdaagse van de IJzer vzw worden 

bepaald. 

De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

De vooraf inschrijvingen voor het wandelen en eventueel gemeenschappelijk transport met voordelig 

tarief worden officieel opengesteld vanaf 01 mei 2023 en lopen tot en met 31 juli 2023. Vanaf 01 

augustus 2023 zijn de normaal geldende tarieven van kracht en kan er nog vooraf ingeschreven 

worden tot en met de dag vooraf aan de uitvoering. Inschrijvingen ter plaatse blijven mogelijk.  

 



 

 

Artikel 4: 

De Vierdaagse van de IJzer vzw heeft via wandelsport Vlaanderen vzw een akkoord voor de 

toepassing van een collectieve ongevallenverzekering voor haar deelnemers op voorwaarde dat het 

officiële inschrijvingsbewijs (persoonlijke wandelkaart Vierdaagse van de IJzer vzw) kan worden 

voorgelegd. 

Deze verzekering dekt de deelnemers ingeval van een opgelopen letsel ten gevolge een plotse 

gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer 

ligt. 

Artikel 5:  

Inschrijven voor het logement en maaltijden aangeboden door de partnergemeente en -steden zijn 

de verantwoordelijkheid van de organiserende gemeente of stad. Alle communicatie en boekingen 

met betrekking tot het logement en maaltijden dienen te verlopen via hen. De aangeboden 

formule(s) en contactgegevens zijn terug te vinden op de website van zodra beschikbaar. 

Artikel 6: 

De Vierdaagse van de IJzer vzw aanvaardt online betalingen met BANCONTACT, MASTERCARD en 

VISA. Ingeval de betaling gebeurt met een creditcard, wordt het bedrag onmiddellijk na de 

bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd. Alle betaalde inschrijvingsgelden zijn ten allen 

tijde verworven door de organisator. 

Artikel 7: 

Elke annulering door de deelnemer of deelneemster zal via email aan info@vierdaagse.be of per 

aangetekende post verzonden worden en dit voor 18 augustus 2023. Het bedrag dat voor de 

inschrijving van de wandeling(en) en het eventuele gemeenschappelijke transport werd betaald zal 

dan volledig worden terugbetaald. Na 18 augustus 2023 zullen geen inschrijvingsgelden terugbetaald 

worden. 

Artikel 8: 

Met de inschrijving voor de Vierdaagse van de IJzer verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord 

met het reglement. 

Artikel 9: 

De organisatie heeft het recht om tijdens de uitvoering van het evenement controle uit te voeren op 

het bezit van de persoonlijke wandelkaart en het Elektronisch-ticket (E-ticket) bij het gebruik van het 

gemeenschappelijk transport tussen de 5 partnersteden, -gemeente en de startlocaties. 

Artikel 10: 

De omlopen zijn zo opgebouwd dat de start en aankomst zich op dezelfde locatie bevinden. Mocht 

dit niet het geval zijn, zal de organisatie Vierdaagse van de IJzer vzw instaan voor het kosteloos 

transport om de deelnemers te vervoeren naar de officiële startzone. 
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Artikel 11: 

De Vierdaagse van de IJzer is een wandeltocht en geen wedstrijd. Deelname gebeurt vrijwillig en op 

eigen risico. 

 

Artikel 10: 

Tijdens de uitvoering van het evenement is het voor de deelnemers op eender welke wijze verboden: 

• Uiting te geven aan een politieke of religieuze gezindheid. 

• Reclame te maken, tenzij met toestemming van het bestuur vierdaagse van de IJzer vzw. 

• Wapens te dragen, al dan niet zichtbaar, behalve voor de geëncadreerde militairen. 

• Gebruik te maken van transportmiddelen al dan niet gemotoriseerd. 

• Geluidsoverlast te veroorzaken. 

Artikel 11: 

De deelnemer is verplicht het aangegeven parcours te volgen en de persoonlijke wandelkaart 

zichtbaar te dragen. 

Artikel 12: 

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

Artikel 13: 

Aanwijzingen van de organisatie, van de (militaire) politie en andere hulpdiensten dienen te worden 

opgevolgd en gerespecteerd. De Belgische wegcode blijft van kracht op de openbare weg. Het 

betreden van privéterreinen of - eigendommen is ten strengste verboden tenzij deze deel uitmaken 

van het uitgepijlde parcours.  

Artikel 14: 

Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) 

uitsluiting van (verdere) deelname en zonder enige tegemoetkoming of terugbetaling. 

Artikel 15: 

Met de inschrijving verklaart de deelnemer of deelneemster zich akkoord met het eventuele gebruik 

door de Vierdaagse van de IJzer vzw van zijn of haar personalia en / of van zijn of haar beeltenis in 

druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de 

Vierdaagse van de IJzer vzw, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden gevraagd. De 

Vierdaagse van de IJzer verbindt er zich toe om de wetgeving GDPR (General Data Protection 

Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht sinds 25 mei 2018 na 

te leven ter bescherming van de privacy van de deelnemer of deelneemster. 

Artikel 16: 

De Vierdaagse van de IJzer vzw 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(s) beweerd geleden nadeel. 

 



Artikel 17: 

De organisator behoudt zich het recht voor de route, start- en aankomsttijden of -plaatsen te 

wijzigen, of de Vierdaagse van de IJzer geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme 

weers- of andere omstandigheden door de organisator bepaald, al dan niet in samenspraak met de 

overheid of politie. Er bestaat ook in die gevallen geen recht op teruggave van de inschrijfgelden 

noch op vergoeding van gelijk welke geleden schade tenzij de organisatie Vierdaagse van de IJzer vzw 

hier anders over beslist. 

Artikel 18: 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het uitvoerend comité van de Vierdaagse 

van de IJzer vzw. Bij geschillen over de uitleg van de reglementen is alleen de Nederlandse tekst 

hiervoor bindend. Rechtszaken zullen steeds behandeld worden door de rechtbank te Veurne. 


