
 

  Good Walking Club e.V., Rheinbach 
 

  7 en 8 juli 2017 
 

 Duitsland, 53359 Rheinbach, 
   Münstereifeler 65, Stadion  
 

 Snelweg 61, afrit Rheinbach 
 

    / 100 km binnen 24 uur 
 
   Start: vrijdag 2017/07/07, 20 uur 
   Rheinbach, pretpark 
   Inschrijvingsgeld: 55 euro 
   Deelname: vanaf de leeftijd van 18 jaar 
   Startplaatsen: een maximum van 500 
 
   Remagen - Rheinbach- MARS / 50 km in 12 uur 
 

Start: zaterdag 2017/08/07, 08:00 uur 
Remagen, Rheinhalle 
Startplaatsen: een maximum van 200 
Gratis zak transport naar de finish 
Inschrijfgeld: 40 euro 
Deelname: vanaf de leeftijd van 16 jaar 
Deelnemers vanaf de leeftijd van 16 jaar dienen een schriftelijke toestemming 
van ouders, voogd of verantwoordelijke. 

 
  Voor hun inschrijvingsgeld kunnen de deelnemers volgende diensten 

   verwachten: 
 

Informatie en voorschriften van deelname, incl. routekaart en sleutelhanger 
Douches / kleedkamers 
Gratis gebruik van het open lucht zwembad monte mare Rheinbach op 
zaterdag 2017/07/08 
Gemarkeerde route 
Verzorgings 
posten (minstens 10) op de 100-KM route en aan de aankomst 
Warme noedelsoep aan verzorgingspost KM 50 
Bagage vervoer (in het geval van kleding- en schoenwissel, maximaal 10 kg) 
naar KM 50 
Medische dienst 
Tijdmeting (incl. Drie tussentijden) 
Diploma dat je kan downloaden 
Geschenk voor al wie de aankomst  binnen de gestelde tijd behaald. 
Voucher 2 for 1 van het montre Mare Rheinbach ( warde von 29 Euro) 

 
 Registratie kan gebeuren via 

   www.Rhein-Ahr-Marsch.com 
 

De registratie geeft aanleiding tot het betalen van inschrijvingsgeld. De 
deelnemers ontvangen na registratie een bevestigings e-mail. De opname van 
de personengegevens en de tijdsopname wordt gedaan door  frielingsdorf-
datenservice.de 

 
 De organisatie vergoeding wordt gedebiteerd door de Good Walking Club e.V. 

Club e.V. via automatische incasso. Door het registreren wordt de unieke 
toestemming voor de debitering van de gespecificeerde rekening afgegeven. 

 



 

 is 01/06/2017 of bij het bereiken van het opgegeven 
maximum quota. 
 
 

 Een wijziging van route-keuze, KM 100 of KM 50, is mogelijk 
tot 01/06/2017 enkel wanneer er nog voldoende beschikbare 
startplaatsen zijn. Hiervoor zal een administratiekost van 5 euro in rekening 
gebracht worden.. 

 
 Om gezondheidsredenen is een terugtrekking van deelname aan de 100-KM 

mars mogelijk. Stuur dan vóór 10 juli 2017  een medisch attest (kopie is 
voldoende), die de onmogelijkheid van deelname bevestigt, via e-mail, fax of 
postl naar:  

 
Good Walking Club e.V., Konrad-Adenauer-Straße 2, D-53359 Rheinbach 
E-Mail:Organisation@Rhein-Ahr-Marsch.com 
 
De inschrijving voor 2017 zal worden geannuleerd en u ontvangt - na aftrek 
van € 15 administratiekosten - een gratis voucher voor de start RHEIN-AHR-
Mars 2018. Een restitutie van het inschrijvingsgeld is niet mogelijk. 
Een overeenkomstige voucher voor de online registratie, zult u in december 
2017 bekomen. De voucher is niet overdraagbaar aan een andere persoon en 
ook niet geldig voor andere wedstrijden of activiteiten. 
 

 Rheinbach - Bonn - Remagen  -Vredesmuseum Brug van Remagen - Bad 
Neuenahr - Ahrweiler - Walporzheim- Dernau - Rech -Mayschoss – hoogte 
van Kalenborner - Gelsdorf - Altendorf - Wormersdorf - Rheinbach 

 
De route loopt grotendeels over geasfalteerde wegen, maar ook op verharde 
wandel-, bos- en veldwegen. De regels van de verkeerswetgeving zijn van 
toepassing. De route is zo uitgestippeld dat slechts op een paar plaatsen 
provincie- of landelijke wegen moeten overgestoken worden. 

 
Het profiel van de route is overwegend vlak. Een significante stijging in het 
parcours kunnen de deelnemers echter verwachten tussen KM 78 en 83. Daar 
bevindt zich de hoogte van Kalenborn, het dak van deze mars. Over het 
algemeen gaat de route over  "slechts" zo'n 800 hoogtemeters. 

 
 De RHEIN-AHR-Mars is GEEN loopwedstrijd en geen competitie. Er is geen 

puntenklassement. 
 
De aankomstplaats is open vanaf 07:40 uur op 08/07/2017 
Dit komt overeen met een wandel- of stap-snelheid van 7 minuten per 
kilometer 

 
De aankomstplaats wordt gesloten 20:00 uur op 08/07/2017 
Dit komt overeen met een mars-tempo van 14:24 minuten per kilometer 

 
Op deze stap-snelheden richten zich eveneens de openingstijden van 
verzorgings-  en controleplaatsen. 
Openingstijden van de controleplaatsen 
KM 25: vanaf 22:24 uur tot 01:45 uur 
KM 50: vanaf 01:43 uur tot 07:45 uur 
KM 75: vanaf 04:38 uur tot 13:45 uur 

 
 
Wij vragen de deelnemers om hier rekening mee te houden 



 

in hun planning. Om organisatorische redenen en redenen 
van personeelsbezetting zullen de verzorgings- en 
controleposten niet eerder openen.  
 
Deelnemers die de verzorgings- en controleposten niet 
binnen de opgegeven openingstijden bereikt hebben en 
de mars nog niet verlaten hebben worden 
gediskwalificeerd. 

 
  Tijdmeting zal gedaan worden met éénweg-transponders die 

samen met de startdocumenten meegegeven worden. De tijdsopname wordt 
gedaan door  Frielingsdorf Datenservice 

 
 Tussen de verzorgings- en controleposten zorgt In principe elke deelnemer 

voor zichzelf. Op de route worden er ten minste 10 verzorgingsposten 
opgericht. Daar wordt onder andere water, cola, thee en andere dranken 
voorzien.  Naast sandwiches, wafels, energie-repen, bananen en appels, 
kunnen de deelnemers rekenen op een warme noedelsoep op KM 50. 

 
We raden alle deelnemers aan om een drankfles mee te brengen of 
drankrugzak te dragen. Deze kunnen worden bijgevuld aan de standen op de 
verzorgingsposten. 

 
Een gedetailleerd overzicht van de openingstijden van de verzorgingsposten 
en het  definitieve aanbod van drankjes en maaltijden zal aan de deelnemers 
worden overgemaakt twee weken voor het evenement. Het transport van 
persoonlijke  verzorgingsmaterialen of eigen voeding en dranken naar de 
verschillende verzorgingsposten is niet mogelijk. 

 
 Gratis Service: Kleren vervoer naar KM 50. Elke deelnemer kan een sporttas 

met wissel-kleding en -schoenen afgeven aan de start. Deze tas mag niet 
meer wegen dan 10 kg en mag geen vloeistoffen, medicatie of waardevolle 
spullen bevatten. De tas wordt afgegeven bij de start en door de deelnemer  
opgehaald bij KM 50 en na de kledingwissel naar de aankomst gebracht. 

 
  Deelnemers moeten 's nachts reflectoren op kleding dragen en een 

ingeschakelde zak- of koplamp dragen. Het is eveneens verplicht een 
goedwerkende draagbare telefoon bij zich te hebben evenals een gevulde 
drinkbus. 

 
 De veiligheid van de deelnemers en de medewerkers heeft de hoogste 

prioriteit. Op de verschillende verzorgingsposten staan paramedici  
beschikbaar indien nodig. Ook vindt men er eerste hulp pakketten en pleister. 
Elke deelnemer heeft bij de start het telefoonnummer van de organisatie 
ontvangen evenals het internationale hulpnummer 112. 

 

 Bij opgave of bij het overschrijden van de tijdslimiet is er géén  
transport voorzien naar de aankomst. De route is zo uitgewerkt dat talrijke 
bus- en treinstations gemakkelijk te bereiken zijn. Vanuit het hoofdstation 
Bonn is  Rheinbach met de bus, lijn 800, in 45 minuten te bereiken en met de 
trein (RB 23, vertrek spoor 5) in 29 minuten. 

 

Vanwege de lange geasfalteerde trajecten, de te verwachten temperaturen in 
de zomer en om gevaarlijke situaties te vermijden is het op beide routes 
verboden honden mee te nemen. Bij inbreuk op deze regel volgt uitsluiting 
van de deelnemer. 

 



 

  Ik ben me ervan bewust dat deelname aan de "Rhein-Ahr-mars" op 7 en 8.Juli 
2017 over een afstand van 100 km een grote sportieve uitdaging is. 
Ik verklaar uitdrukkelijk dat ik hiervoor voldoende voorbereid ben en mijn 
gezondheid voldoende goed is in overeenstemming is met de 
moeilijkheidsgraad van het evenement. 

 
Ik ben mij ervan bewust dat de bepalingen van de verkeerswetgeving ook 
gelden voor de deelnemers in de Rhein-AHR-Mars 2017. De deelnemers 
genieten niet van afgesloten wegen of routes.  
 
Voor overtredingen zijn de deelnemers zelf aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor 
ongevallen ten gevolge van niet-naleving van deze regeling. 

 
Ik ben me ervan bewust dat ik zal worden gediskwalificeerd als ik op de 
officiële deelnermersbadge wijzigingen zou aan brengen, in het bijzonder de 
reclame onzichtbare of onherkenbaar zou maken. 

 
Ik ben me ervan bewust dat ik 's nachts reflectoren op / over de kleding moet 
dragen evenals een geactiveerde zak- of koplamp. Niet-naleving hiervan kan 
leiden tot diskwalificatie. 

 
Ik weet ook dat ik een goed werkende mobiele telefoon en een drankbus bij 
mij moet hebben. Ik weet ook dat ik voor mijzelf voedsel moet voorzien tussen 
de verzorgingsposten en ik mij moet voorzien van een drankfles of een drank-
rugzak. 

 
Moet ik de mars vroegtijdig verlaten dan meld ik dat in een verzorgingspost of 
per mobiele telefoon aan de organisatie.Het is mij ook bekend dat ik in zo'n 
geval zelf moet instaan om aan de start / finish te geraken. Er is geen 
georganiseerd transport naar de aankomst. 

 
Voor no-shows of annulering van het evenement als gevolg van overmacht 
(bijvoorbeeld stormen, overstromingen) of door afgelasting om bestuurlijke 
redenen heb Ik geen recht op terugbetaling van de kosten. 
 
Hierbij geef ik mijn akkoord dat alle opgegeven persoonsgegevens  
bij de inschrijving van, en de foto's en interviews van mij gemaakt tijdens de 
Rhein-Ahr-Mars in 2017, in radio, televisie, reclame, boeken en foto kopieën, 
publiek gebruikt mogen worden zonder van mijnentwege enige vergoeding of 
schadevergoeding van de sponsors en partners van het evenement, 
Frielingsdorf gegevensdienst als tijdwaarnemer, de medische dienst voor de 
verdere afhandeling van alle hulp en de officiële fotodienst van het 
evenement. 
Ik bevestig dat alle opgegeven persoonsgegevens bij de inschrijving correct 
zijn en ik verzeker dat ik mijn startkaart of de timing transponder niet aan een 
andere persoon zal doorgeven. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens ook 
nà het evenement mogen opgeslagen voor promotionele doeleinden van de 
Good Walking Club e.V .. 

 
 

Bevoegdheid: Bonn am Rhein (Opmerking omtrent de  
bescherming van persoonsgegevens: Uw gegevens 
worden elektronisch opgeslagen.) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  De organistie, de organisatorer of hun vertegenwoordigers 
zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel, van welke 
aard ook,  die kunnen voortvloeien uit de deelname aan 
de Rhein-AHR-Mars en de andere rand-evenementen. 
Tenzij dat ze werden veroorzaakt door opzet of grove 
nalatigheid. 

 
 

Dit geldt ook voor de sponsors, de organisatoren en de eigenaars van private 
wegen, pleinen en gebouwen of hun vertegenwoordigers. Deze disclaimer 
geldt ook voor de begeleiders. 
Het betreden van de historische wijnkelder van Weinmanufaktur Walporzheim, 
Walporzheimer Straße 173, 53474 Bad Neuenahr is op eigen risico. 

 
Met mijn schriftelijke of elektronische registratie en deelname verklaar ik mij 
akkoord met de niet-aansprakelijkheid van de organisator voor schade, van 
welke aard dan ook. 

 
Ik verzeker u dat ik geen rechtaanspraak of vorderingen zal richten aan de 
organisatie of organisatoren, en zijn helpers en vertegenwoordigers, de 
eigenaren van private wegen, pleinen en gebouwen, of hun 
vertegenwoordigers, alle bezochte steden en gemeenten, en andere personen 
of entiteiten, tenzij aansprakelijkheidsclaims bestaan. 

 
Indien de organisator in geval van overmacht, of als gevolg van officiële 
verplichting  of voor de veiligheid gedwongen wordt om wijzigingen in de 
uitvoering van het evenement door te voeren of het evenement moet 
annuleren, is er geen verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de 
deelnemer. 

 
De organisator is niet aansprakelijk voor de gezondheidsrisico's van een 
deelnemer in verband met deelname aan het evenement. Het is aan de 
deelnemer om ervoor te zorgen zijn gezondheid op voorhand te laten keuren. 

 
De organisator is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies voor in bewaring 
gegeven items. 
 
 

 
Good Walking Club e.V. 
Konrad-Adenauer-Straße 2 
53359 Rheinbach 
Amtsgericht Bonn, VR 10143 
Vertreten durch: Frank Piontek, Benedikt Schwerdtfeger, Saskia Piontek 
E-Mail:Organisation@rhein-ahr-marsch.com 

 
 


