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Beste kinderen
ouders en  belangstellenden

Welkom als deelnemer van de derde editie van de Avond-
4daagse in Eersel ! 

De Stichting Avond4daagse heeft weer de organisatie op zich 
genomen van een wandelevenement voor de jeugd van Eersel 
en hun begeleiders. Vier dagen lopen door onze wandelge-
meente Eersel. Gezond en gezellig!  
De laatste loopdag worden de wandelaars feestelijk binnenge-
haald op de Markt. 

Wandelen doe je ook dit jaar niet alleen voor jezelf ! Een deel 
van het inschrijfgeld zal worden gedoneerd aan het goede 
doel: Villa Pardoes. Meer over dit goede doel verderop in dit 
informatieboekje. 

Mede door onze sponsoren, donateurs en alle vrijwilligers is 
het mogelijk dit wandelevenement wederom te realiseren. 
Waarvoor hartelijk dank!

Wij wensen iedereen veel wandelplezier!

Met vriendelijke groet

Bestuur Stichting Avond4daagse Eersel

Stichting Avond4daagse Eersel
T. 06-19 19 09 72 
info@a4deersel.nl  
www.a4deersel.nl

KvK: 64639525
IBAN: NL83 ABNA 0464888735

Voor-
woord

A4DEERSEL.NL

Villa
Pardoes

A4DEERSEL.NL
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Goede doel 2018

Ook dit jaar kiest de Avond4daagse Eersel een goed doel uit 
om te steunen. Dit betekent dat ook in Editie 2018 je niet alleen 
voor jezelf een geweldige prestatie neer gaat zetten, maar ook 
voor een ander. Dit jaar is dat Villa Pardoes.

Villa Pardoes is een vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor ern-
stig, mogelijk levensbedreigend, zieke kinderen. Een gratis week 
vakantie voor het hele gezin. Even geen doctoren, geen witte 
jassen, maar plezier maken met het hele gezin. In Villa Pardoes 
hebben ze een onvergetelijke week samen. Voor kinderen die 
dolgraag een tijdje aan iets anders willen denken dan aan hun 
ziekte. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s die dro-
men van een onbezorgde week samen. Even alles vergeten.

Villa Pardoes bestaat uit twaalf ruime vakantiewoningen, aan 
elkaar geschakeld rondom de PicknickPlaats. Het gebouw heeft 
de vorm van een slak op een bloem. Kinderen kunnen er in 
een veilige en kleurrijke omgeving spelen. Ouders ontmoeten er 
lotgenoten. Ze kunnen er hun verhaal vertellen en ervaringen 
delen, soms tot laat in de avond.

In Villa Pardoes worden avonturen samen beleefd. Met familie 
en vrienden. Met ridders. Met Barbie. De sprookjes van 1001 
nacht komen er tot leven. Villa Pardoes is voor een weekje het 
warme nest waar je thuiskomt na een dag vol leuke activiteiten.

Villa Pardoes bestaat dankzij de inzet van 
een groot aantal vrijwilligers, medewerkers 
en sponsoren die het belangrijk vinden dat 
ook ernstig zieke kinderen een onvergete-
lijke vakantie hebben. Samen werken ze 
keihard om een droom uit te laten komen.

En zo staan wij, Avond4daagse Eersel (en 
dat ben jij ook) dit jaar voor Villa Pardoes !

Villa
Pardoes

A4DEERSEL.NL

3
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Beste jongens en meisjes
Wat geweldig dat jullie dit jaar weer meedoen aan de Avond-
4daagse in Eersel en daarmee ook het goede doel van het jaar, 
Villa Pardoes, steunen! Dit jaar vindt de Avond4daagse plaats 
van 22 tot en met 25 mei en het is alweer de derde editie. Elk 
jaar zorgt het opnieuw voor een hoop gezelligheid aan de Markt 
in Eersel, wat ook dit jaar weer start- en eindpunt van de route 
is.

Als nieuwe, waarnemend burgemeester ben ik trots op een ini-
tiatief als dit. Het zorgt voor veel sportiviteit en gezelligheid in 
het dorp. Daarnaast kunnen jullie samen veel plezier en herin-
neringen maken. Voor alle fanatieke deelnemers hoop ik dat er 
vele papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere inwoners aan de 
zijlijn staan om jullie vol enthousiasme aan te moedigen! 

Ik wil Avond4daagse Eersel bedanken voor het organiseren van 
dit mooie evenement. Laten we ook dit jaar weer ‘samen con-
tent kuieren’! Ik wens jullie allemaal veel plezier en succes. En 
onthoud: of je nu 2,5, 5 of 10 kilometer gaat lopen, je mag 
sowieso trots zijn op jezelf!

Joseph A. M. Vos
Waarnemend burgemeester 
van de gemeente Eersel

Joseph
Vos

WAARNEMEND 
BURGEMEESTER

Vraag
A4DEERSEL.NL
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Weet jij nog wie de mascotte van de Avond4dDaagse Eersel is? 
Verbind de cijfers in onderstaande figuur en kijk eens of je hem 
tevoorschijn kunt toveren !

Vraag
A4DEERSEL.NL
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Woord
Zoeker
A4DEERSEL.NL

De Avond4daagse Eersel is een jaarlijks sportieg en gezond eve-
nement. Kun jij alle Avond4daagse-woorden vinden in onder-
staande woordzoeker ?

Contente
mens

A4DEERSEL.NL
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Geschiedenis
Dat de Contente Mens in het logo van Avond4daagse Eersel 
staat is niet verwonderlijk. De Contente Mens staat immers 
symbool voor Eersel en is mogelijk de bekendste inwoner van 
Eersel. Even een weetje over de Contente Mens

De Contente mens is een beeldje van Richard Bertels uit ca. 1957. Het bevindt zich 
in het centrum van Eersel, op de Markt bij de Mariakapel onder de oude boterlinde.
Het beeldje van de “Contente mens” is het symbool geworden voor de Kempische 
volksaard. De Kempenaar moest vroeger hard werken voor weinig geld. Hij klaagde 
echter niet, was tevreden met het weinige wat men had en nam het leven zoals het 
was. Nog steeds geniet men in de Kempen van al de goede dingen des levens en is 
men uitermate “content”.

Het beeldje werd in eerste instantie geplaatst op het binnenplein van het oude 
gemeentehuis wat in 1956-1957 door de gemeente Eersel werd gebouwd aan de 
Markt. Het werd plechtig onthuld in de patio van het gemeentehuis door Tweede 
Kamerlid H. van der Zanden. Inspiratie voor dit beeldje was het Contente Menslied 
wat door dorpsonderwijzer Piet Kwinten werd geschreven als het gedicht In Eersel 
is een mens content. Hij schreef dit gedicht bij het verschijnen van het boek Vrijheid 
aan de Run van fotograaf Martien Coppens met teksten van Jacques van Sambeeck. 
Dit was ter gelegenheid van het 300-jarig gebruik van de Maria-kapel als gemeen-
tehuis. De opdracht om het beeld te vervaardigen werd aan beeldhouwer Richard 
Bertels gegeven, die als opzichter van architect C. de Bever toezicht hield bij het in 
aanbouw zijnde gemeentehuis.

Nu werd er ook iemand gezocht, een typisch Kempische mens, die 
model kon staan voor die figuur; de beeltenis van de ‘Contente 
mens’. Deze werd door de secretaris H. Goossens gevonden in de 
85-jarige Jantje Mollen. Jantje Mollen was een voormalige boer 
die tot 1933 op de Vlasberg in Duizel, vlak bij de Ouwe Tramhalte, 
zijn boerderij had gehad totdat deze werd overgenomen door 
zijn dochter Betje die met Piet van Heeswijk was getrouwd. Voor 
Jantje brak er een rustigere tijd aan welke hij vooral besteedde 
aan het rondwandelen door het dorp waarbij hij met iedereen een 
praatje maakte. Steevast begon hij over het weer en vroeg dan 
aan de voorbijganger waar men naartoe onderweg was. Blijkbaar 
maakt hij daarbij geen onderscheid of hij deze persoon kende. 
Jantje werd op deze wijze voor iedereen bekend en haalde de 
respectabele leeftijd van 90 jaar en werd bij het gilde als erelid op 
grootse wijze gehuldigd.

Contente
mens

A4DEERSEL.NL
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Aanmelden 
Deelname

A4DEERSEL.NL

Achter-
gronden

A4DEERSEL.NL
Van de Kempische mens

De beeltenis van een rond boertje met een pet op, de han-
den op de rug, de blik niet fier voorwaarts gericht, maar eerder 
kalmpjes ondergedompeld in een soort oneindig niets. Van deze 
contente mens bestaan kleine replica’s voor op de schoorsteen, 
die bij feestelijke gelegenheden in het Brabantse land met name 
aan bezoekers van boven de grote rivieren worden geschonken.
Het menneke staat namelijk symbool voor de beroemde ge-
moedelijkheid van de Brabander: een tevreden mens, die blij 
is met wat hij heeft, en dat hoeft in materieel opzicht niet veel 
te zijn. Want de Brabander, en zeker de Kempenaar, was van 
oudsher gewend aan armoede. Niet zomaar armoede, maar 
bittere armoede: handelsbelemmeringen, kleine boerenbedrijf-
jes, uiterst schrale zandgrond, gebrek aan mest door gebrek aan 
vee. Die onverstoorbaarheid van dat mannetje, dat zich zomaar 
lijkt te schikken in zijn schamele lot, heeft tegelijkertijd ook iets 
stuitends. Was er geen woede, geen verzet, geen strijd om een 
beter bestaan? Was die mens, braaf gehouden door meneer 
pastoor, zoals dat vroeger in de overwegend rooms-katholie-
ke Kempen zeer gebruikelijk was, wel zo content? Hier in de 
Kempen was iedereen arm, daarom verdroeg men de armoede 
hier beter dan bijvoorbeeld in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch. 
Daar, in de Meierij, was het contrast tussen de rijkdom van de 
vele landgoedeigenaren en de landarbeiders groot en schrij-
nend. Die had je in de Kempen, het huidige Zuidoost-Brabant, 
eigenlijk niet of nauwelijks.

Pas na 1900, na de komst van de kunstmest, kon er in deze 
streek begonnen worden met grootschalige ontginning van de 
heidegronden. Indien je de kaart bekijkt van Eersel en omge-
ving rond 1840, zie je een en al uitgestrekt paars, heidegebied 
dus, waar nu nog een schaars plukje van over is. Weliswaar 
zijn er - naast landbouwgrond - gedeeltelijk bossen voor in de 
plaats gekomen. Maar in die tijd was het een grote stille heide 
met hier en daar een zandverstuiving, moerassen, vennetjes en 
de beemden met een enkel riviertje zoals de Dommel en haar 
zijbeekjes zoals de Keersop, of zoals bij Eersel het beekje de 
Diepreitsche Waterloop en de Run.
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Alle deelnemers dienen zich persoonlijk iedere wandel dag voor 
aanvang te melden bij één van de kramen van de Avond4daag-
se op de Markt in Eersel. Hier ontvang je je individuele startkaart 
en je eerste stempel.

Wij gaan er vanuit dat de wandelaars en/of begeleiders op de 
hoogte zijn van de geldende verkeersregels. Neem geen on-
nodig risico, dus niet op straat lopen als er een stoep is. Dit 
geld ook voor de rolstoelen. Bij onaangenaam gedrag van één 
of meerdere wandelaar(s) wordt de wandelaar/ groep hierop 
aangesproken. Bij herhaaldelijk onaangenaam gedrag van een 
wandelaar/ groep loopt deze het risico om te worden geschorst 
van deelname.

Bewegwijzering routes
Om de herkenbaarheid van de te lopen route te vergroten zijn 
de diverse afstanden aan kleuren gekoppeld! Gedurende de 
route ziet u onderstaande gekleurde pijlen met de route ver-
meld staan.

Aanmelden 
Deelname

A4DEERSEL.NL

Route 
2,5 km
A4D EERSEL

Route 
5 km

A4D EERSEL

Route 
10 km

A4D EERSEL
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Een goede voorbereiding
Voor het wandelen van een meerdaagse wandelprestatietocht zo-
als de Vierdaagse is een goede voorbereiding verstandig en erg 
leuk. Bouw dit systematisch op zodat uw lichaam aan deze in-
spanningen kan wennen. Hierdoor voorkomt u blessures en te-
leurstellingen en wandelt u een stuk plezieriger.
‘Luister’ goed naar uw lichaam en neem, indien nodig, een stapje 
terug. Als u twijfelt over uw gezondheid en/of lichamelijke condi-
tie, raadpleeg een arts!
Warming up
Ga altijd langzaam van start met een wandeltocht, zodat uw spie-
ren rustig warm kunnen worden. Verhoog het tempo wanneer uw 
spieren warm zijn geworden.
Voeding
Wanneer u intensiever gaat wandelen, is het belangrijk dat u vol-
doende eet zodat u over genoeg ‘brandstof’ beschikt om de tocht 
op een prettige manier uit te lopen. Tijdens de tocht een energie-
rijk tussendoortje eten, geeft weer even wat extra energie. Het is 
ook belangrijk om voldoende te drinken. De hoeveelheid hangt af 
van de weersomstandigheden (temperatuur en luchtvochtigheid). 
Neem water mee en drink regelmatig. Voor meer informatie over 
voeding en drinken, verwijzen we u naar Henri Janssen Personal 
Training. info@henrijanssen.nl
Wandel in een gevarieerd tempo
Wanneer u uw conditie wilt verbeteren, wandel dan geregeld een 
stuk in een sneller tempo en neem daarna uw ‘normale’ tempo 
weer aan. Doet u dit vaker, dan zult u zien dat uw ‘normale’ tempo 
omhoog gaat. Raakt u tijdens het wandelen vermoeid, stop dan 
niet, maar loop even in een lager wandeltempo. Muziek kan u 
helpen met het bepalen van het wandeltempo.
Samen wandelen
Tochten maken met een collega-wandelaar die hetzelfde wandel-
tempo prettig vindt, kan erg gezellig zijn. Indien u met anderen op 
stap gaat, laat u dan niet verleiden om mee te gaan met een te 
hoog tempo. U zult dan namelijk na enkele kilometers merken dat 
het wandelen minder goed gaat en heeft daardoor kans blessures 
op te lopen.

Voor-
bereiding

PERSONAL TRAINING
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Gevarieerde routes
Varieer bij het lopen van trainingstochten. Wissel verharde en onver-
harde wegen af, kies afwisselend voor vlakke en heuvelachtige om-
geving. Slingerende wegen bieden ook afwisseling, aan lange rechte 
stukken lijkt soms geen einde te komen. Aanrader: Onze Catier Heide 
is uiteraard een fantastische omgeving om te wandelen!
Neem de tijd
Neem de tijd om uw wandeling te maken. Neem in ieder geval be-
wust de tijd om te wandelen en rust op tijd. Ga dan niet op de koude 
grond zitten. Uw spieren koelen daardoor snel af en worden stijf. Als 
u het gevoel heeft dat uw benen zwaar worden, neem dan de tijd om 
alle beenspieren te rekken. Zo geeft u de spieren even rust. Na het 
rekken van de spieren zullen uw benen prettiger aanvoelen.
Maak een planning
Train wekelijks en bouw de afstand langzaam op. Zet in uw agenda 
waar en wanneer u gaat lopen, met wie en over welke afstand. Op 
die manier kunt u ook nog eens terugkijken wanneer u welke afstan-
den liep. Zo kunt u ook bekijken of u al voldoende trainingskilometers 
gelopen heeft. (5 of 10 km) Train echter elke week.
U kunt uw training ook opbouwen via deelname aan georganiseerde 
wandelevenementen. Het Landelijk Wandelprogramma bestaat uit 
1.000 wandeltochten in Nederland.U kunt via een handige zoekfunc-
tie uw eigen gewenste wandeling uitzoeken. Op www.wandel.nl kunt 
u ook de jaargids Landelijk Wandelprogramma bestellen.
Train onder diverse weersomstandigheden
Voor een goede voorbereiding op de Avond4daagse is het van be-
lang dat u traint onder alle weersomstandigheden. De Avond4daagse 
wordt wel gelopen in de maand mei maar dat garandeert geen vier 
dagen zomers wandelweer. Het kan flink regenen, de temperatuur 
kan variëren van tamelijk fris tot extreem hoge temperaturen. Wees 
voorbereid op wisselend weer.

Veel plezier tijdens de Avond4daagse Eersel, geniet ervan.

Sportieve groet,
Henri Janssen



12

Afstand Warming-up Starttijd Warming-up 
   verzorgd door:

  Start-
tijden

A4DEERSEL.NL

Dinsdag
22 MEI

Route 
2,5 km
A4D EERSEL

Woensdag
23 MEI

Donderdag
24 MEI

Vrijdag
25 MEI

2,5 km
5 km

10 km

17:55 / 18:10
17:55 / 18:10

17:25

18:00 / 18:15
18:00 / 18:15
17:30 / 17:45 

2,5 km
5 km

10 km

17:55 / 18:10
17:55 / 18:10

17:25

18:00 / 18:15
18:00 / 18:15
17:30 / 17:45

2,5 km
5 km

10 km

17:55 / 18:10
17:55 / 18:10

17:25

18:00 / 18:15
18:00 / 18:15
17:30 / 17:45

2,5 km
5 km

10 km
Huldiging

18:10
18:10
16:50

 

18:15
 18:15
17:00

19:15 / 19:45

Route 
5 km

A4D EERSEL

Route 
10 km

A4D EERSEL
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Edith en Evi, allebei 4 jaar.
Ze zitten op Basisschool Het Busseltje, 
instroomklas bij Meester Vincent en juf Ellen.
 

1.  Wat denken jullie dat een avond4daagse is?
     Als het donker is in het bos wandelen.
 
2.  Gaan jullie meedoen met de avond vierdaagse?
 Ja als het maar niet in het donker is!
 
3. Hoe kun je meedoen?
 Als je als 1ste over de finish bent.
 
4.  Wie kan het snelste lopen, mama of jullie?
 Onze papa’s.
 
5.  Hoe komen jullie dan over de finish?
  Heel enthousiast roepen ze, Handen in de lucht en heel hard 

jeuh roepen!
 
6.  Hoe vaak mag je meelopen?
 4 keer roepen ze allebei tegelijk.
 Goed opgelet meiden!!
 
7. Hoeveel km. gaan jullie lopen?
 20 en 30 km.
 
8.  Wat heb je natuurlijk op de laatste avond verdiend?
 Een mooie medaille en snoep.
 
9.   Vrijdagavond is de 4de en dus laatste avond en je mag dan 
 allemaal verkleed komen, hoe gaan jullie dan verkleed?
  Edith: Ik ga als Elza, mama als meisje in een jurk en een vlecht 

en papa gaat verkleed als jongen.
    Evi: Ik wil verkleed als sneeuwwitje en mama als een prinses.

Interview
A4DEERSEL.NL



14

Controle
In iedere route zijn een 3-tal stempelposten opgenomen (start, 
midden en finish) waar de deelnemers hun kaart moeten laten 
stempelen. Deze stempelkaart dient op de laatste dag als “bewijs” 
dat je hebt deelgenomen en om in aanmerking te komen voor 
de enige echte Avond4daagse Eersel 2018-medaille!

Begeleiding
Tijdens de routes worden de deelnemers begeleid door vrijwil-
ligers van de Avond4daagse. Deze zijn herkenbaar aan het geel 
fluorescerend veiligheidsvestje en bij verkeerssituaties zullen 
verkeersregelaars, de deelnemers veilig overlaten.  

Gezond op weg
Voldoende drinken is voor alle wandelaars belangrijk, zeker 
bij warm weer.  Er is op de eerste loopdag gratis water 
verkrijgbaar, gedoneerd door Jansen Beregeningstechniek. 
Tijdens de wandeltocht wat eten kan zorgen voor extra energie. 
Jumbo Eersel doneert voor iedere wandelaar een gezond 
tussendoortje.

Warm Weer
Draag bij warm weer en veel zonneschijn altijd een hoofddeksel,  
smeer je goed in en drink voldoende.

Regen
Loop bij voorkeur niet met een paraplu. Dit kan kramp geven 
en is bovendien gevaarlijk bij onweer en heel hinderlijk voor 
medewandelaars. Draag bij voorkeur een poncho om afkoeling 
te voorkomen.

  Infor-
matie

A4DEERSEL.NL

EHBO
4DEERSEL.NL



Eikenprocessierups
In de maanden mei, juni en juli kunnen de brandharen van de 
eikenprocessierups irritaties veroorzaken zoals huiduitslag, last 
van luchtwegen en jeuk bijvoorbeeld aan ogen. Vermijd dan 
ook contact met de rupsen en zorg voor een goede bedekking 
van de huid. Mocht je toch in contact komen met de rupsen of 
brandharen was en spoel dan goed met water. Mentholpoeder 
of gel van Aloë Vera kan verkoeling geven. Neem bij ernstige 
gevallen contact op met de huisarts.

Teken en Lyme-ziekte
Teken zitten in struiken, bomen en grassprieten en kunnen de 
ziekte van Lyme overbrengen. Controleer elke dag na de wan-
deling op teken. Ben je gebeten door een teek? Verwijder de 
teek binnen 24 uur met een tekenpincet. Zo nodig kun je hier-
voor langsgaan bij de EHBO post of de huisarts. Bij lichamelijke 
klachten in de weken na de beet, bijvoorbeeld bij griepachtige 
verschijnselen zoals koorts, moet direct contact op worden ge-
nomen met de huisarts.

Gevonden voorwerpen
Stichting Avond4daagse verzamelt alle gevonden voorwerpen 
bij de infokraam op de Markt in Eersel. Hier kunnen gevonden 
voorwerpen worden afgegeven c.q. opgehaald

Hulp nodig?
Lichamelijke klachten tijdens de Avond4daagse? Daar 
hebben we op voorhand rekening mee gehouden. Mede 
daarom hebben wij klaar staan op de Markt te Eersel, MERAS 
fysiotherapie en Johan van der Aalst Kinderfysiotherapie. 
Hulp nodig, neem dan direct conctact met ons op via 
telefoonnummer 

06 19 19 09 72

EHBO
4DEERSEL.NL
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Algemeen
1.  De Avond4daagse Eersel wordt georganiseerd door Stichting Avond4daagse Eersel 

(hierna te noemen als organisatie);
2.  De doelgroep van de Avond4daagse Eersel is de Eerselse basisschooljeugd. 

Volwassenen mogen deelnemen onder begeleiding van een kind.
3.  De afstanden waaruit de deelnemers kunnen kiezen zijn:
 2,5 km    5 km    10 km

Bewegwijzering
4  De te lopen routes (verschillende afstanden) worden iedere loopavond door 

de organisatie nauwkeurig en duidelijk bewegwijzerd met duidelijk herkenbare 
Avond4daagse-pijlen. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het ontbreken/
kwijtraken/verplaatsen van bewegwijzering gedurende de looptijden. Bewegwijzering 
blijft eigendom van de organisatie van de Avond4daagse Eersel.

Tijden / afgelasten evenement
5.  De organisatie behoudt zich het recht voor de route-,  start- en /of finishtijden en/of 

plaatsen van de Avond4daagse Eersel te wijzigen.
6.  De organisatie behoudt zicht het recht voor de Avond4daagse Eersel geheel of 

gedeeltelijk af te lassen op grond van (extreme) weersomstandigheden of andere 
calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden 
verwacht.

Aansprakelijkheden
7.  De organisatie stel zich niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen blessures 

opgelopen tijdens de Avond4daagse Eersel. 
8.  De organisatie van de Avond4daagse Eersel stelt zich niet aansprakelijk voor schade 

en/of diefstal voor tijdens en na de Avond4daagse Eersel.
9.  Deelname aan de Avond4daagse Eersel is geheel op eigen risico.

Gedraging deelnemers
10. Tijdens de Avond4daagse Eersel  is het deelnemers niet toegestaan om:
 - Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden.
 - Luid spelende radio’s e.d. met zich mee te voeren.
 - Vernielingen, beschadigen of letsel aan te richten.
 - Zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden.
 - Alcohol te nuttigen op de openbare weg.
 - Afval achter te laten op de route.
 -  Aanwijzingen van organisatie, verkeersregelaars, politie en overige medewerkers te 

negeren.
11. De organisatie behoudt het recht om deelnemers uit te sluiten na wangedrag.

  Regle-
ment
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Honden/dieren
12. Het is niet toegestaan om honden / andere dieren mee te nemen op de route.

Inschrijven deelnemers
13.  Inschrijven kan alleen schriftelijk gebeuren met daarvoor bestemde inschrijfkaart. 

Deelname is officieel als alle gegevens juist zijn ingevuld en het inschrijfgeld is betaald. 
Met het inschrijven voor de Avond4daagse Eersel verklaart de deelnemer zich bekend 
en akkoord met het reglement dat van toepassing is tijdens de Avond4daagse Eersel.

14.  De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt 
afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Gebruik gegevens / beeldmateriaal
15.  Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventuele gebruik door de 

organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video e.d.

Medaille
16.  De medaille wordt op de laatste dag uitgereikt aan iedereen, die tenminste 3 van de 

4 wandeldagen heeft gelopen EN zeker de laatste dag. Op vertoon van een geldige 
stempelkaart. Verlies van stempelkaart dient gemeld te worden aan de organisatie. 
De stempelkaart wordt bij de start gestempeld en er zijn minimaal 2 controleposten 
op de route.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet:
17.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
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Spon-
soren
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Bedankt!
De Avond4daagse Eersel wordt mede mogelijk gemaakt 
door sponsoren die een hart voor Eersel hebben. 
Zonder hen hadden we deze Avond4daagse Eersel niet 
kunnen organiseren. Naast Van Maanen Montage V.O.F, 
de ABN AMRO bank, Nummereen, Hatech Eersel B.V, 
BMA Verhuur Eersel, v.d. Aalst verhuur en MUPA 
Schakeltechniek B.V 





Samen content kuieren!
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Opmaak verzorgd door Reclamestudio Digi-Z Eersel


