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Reglement Stichting Wampex Nederland 

Stichting Wampex Nederland  zet een evenement op voor het plezier 

van alle deelnemers. Van deelnemers wordt verwacht aan dit plezier 

bij te dragen door zich in het algemeen zo te gedragen dat zij niet tot 

last zijn van de organisatie, andere deelnemers, gebiedsbeheerders 

of –eigenaren, toezichthouders, politie, militairen, omwonenden en/of 

andere gebruikers van de voor de WAMPEX gebruikte gebouwen, 

terreinen en/of de openbare ruimte.  

 

1. Begripsbepaling 

1.1 Organisatie 

De WAMPEX wordt georganiseerd door Stichting Wampex Nederland, 

hierna te noemen de organisatie. 

1.2 Deelnemer 

Een persoon die deelneemt aan de WAMPEX, hierna te noemen de 

deelnemer. Een deelnemer dient een minimum leeftijd van 15 jaar te 

hebben. Deelnemers onder de 16 jaar dienen te worden begeleid door een 

volwassene. 

1.3 Groep 

Deelnemers kunnen alleen in groepsverband deelnemen aan de 

WAMPEX, hierna te noemen de groep. Een groep bestaat doorgaans uit  

4 tot 8 deelnemers. In bijzondere gevallen kan de organisatie besluiten 

een andere groepsgrootte toe te laten. Een groep is als geheel 

verantwoordelijk voor het gedrag van al haar deelnemers. 

1.4 WAMPEX 

De WAMPEX (Weekend Amphibious Expedition) is de door Stichting 

Wampex Nederland georganiseerde pseudo-survival. De tocht wordt te 

voet afgelegd en leidt door ruw terrein zoals bossen, waterrijke gebieden, 

weilanden en akkers. De geplaveide wegen en paden worden zoveel 

mogelijk gemeden. De route is cryptisch omschreven en onderweg moeten 

diverse natuurlijke hindernissen worden genomen. Bij de posten kunnen 

puzzel- of survivalopdrachten van uiteenlopende aard worden volbracht.  

1.5 Posten en mobiele posten 

Op de route wordt een aantal bemande puzzel- of survivalopdrachten, 

hierna te noemen een post, gesitueerd  waar de aankomsttijd van de 

groep wordt genoteerd en waar een stempel moet worden gehaald  

voor de wedstrijdkaart. Mobiele posten waaronder de organisatie en de 

taxibus (voor gewonden en uitvallers) bieden waar nodig ondersteuning 

aan de vaste posten, houden toezicht op het verloop van de WAMPEX en 

sporen dwalende groepen op.  

1.6 Wedstrijdkaart 

De wedstrijdkaart wordt verstrekt als de starttijd is aangebroken en de 

Verklaring Aanvaarding Eigen Risico voor akkoord is ondertekend. Op de 

wedstrijdkaart dienen de letters/tekens die langs de route zijn aangebracht 

te worden genoteerd, volgens de instructies ter plaatse. 

1.7 Tijdnotatie 

De toegepaste tijdnotatie is hh:mm. 

1.8 Wangedrag 

Onder wangedrag wordt verstaan het overtreden van dit reglement 

alsmede ander gedrag dat tot last is van de organisatie, andere 

deelnemers, gebiedsbeheerders of -eigenaren, toezichthouders, politie, 

militairen, omwonenden en/of andere gebruikers van de voor de WAMPEX 

gebruikte gebouwen, terreinen en/of de openbare ruimte.  

1.9 Verklaring Aanvaarding Eigen Risico 

Een ondertekende Verklaring Aanvaarding Eigen Risico vrijwaart Stichting 

Wampex Nederland van schadeclaims van deelnemers. Deze verklaring 

wordt ter ondertekening verstrekt bij de start van de WAMPEX. 

 

 

2. Schade, risico en wangedrag 

2.1 Schade 

De deelnemer is ten alle tijden aansprakelijk voor alle schade die door de 

deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie, haar apparatuur en 

benodigdheden, de start- en finishlocatie(s), de aanwijzingen onderweg, 

het (terrein-)meubilair, de attributen bij zowel de posten als elders in het 

terrein, alsmede voor schade toegebracht aan derden. 

2.2 Deelname op eigen risico 

Het is de deelnemer bekend dat aan het deelnemen aan de WAMPEX 

risico’s verbonden zijn. Deelname geschiedt volledig op eigen risico.  

2.3 Uitsluiting van deelname bij wangedrag 

Bij wangedrag van een of meerdere deelnemer(s) wordt de complete 

groep waartoe de deelnemer(s) behoort/behoren gediskwalificeerd voor de  

einduitslag, onmiddellijk verwijderd uit het terrein en uitgesloten van 

deelname aan toekomstige WAMPEX-en, zonder teruggave van het 

inschrijfgeld. 

3 Aanvaarding eigen risico 

3.1 Verklaring Aanvaarding Eigen Risico 

Elke deelnemer dient voorafgaand aan de WAMPEX de Verklaring 

Aanvaarding Eigen Risico voor akkoord te ondertekenen. 

 

 

4. Algemeen gedrag 

4.1 Aanwijzingen van de organisatie of derden 

Aanwijzingen van de organisatie en/of gebiedsbeheerders / -eigenaren, 

boswachters, opzichters, verkeersregelaars, politie of militairen moeten 

altijd worden opgevolgd. Indien deelnemers om een of andere reden in 

conflict komen met deze mensen dienen zij direct de organisatie te 

waarschuwen via het telefoonnummer van de centrale post of de taxibus 

dat achterop de routebeschrijving staat. 

4.2 Planten (Flora- en faunawet) 

Het is verboden planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te 

steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei wijze 

van hun groeiplaats te verwijderen. 

4.3 Dieren (Flora- en faunawet) 

Het is verboden dieren te doden, te verwonden, te verontrusten, te vangen, 

te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. Het is verboden 

nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

van dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te 

verstoren. Het is verboden eieren van dieren te zoeken, te rapen, uit het 

nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

4.4 Lawaai (Flora- en faunawet) 

Het is verboden onnodig lawaai te maken. Het is verboden vuurwerk, 

muziekinstrumenten, radio’s of andere geluidsapparatuur mee te nemen. 

4.5 Afval (Flora- en faunawet) 

Het is verboden afval en/of batterijen in het terrein achter te laten. 

Afval (ook batterijen) kan bij elke post worden ingeleverd. 

4.6 Huisdieren/honden 

Het is verboden dieren mee te nemen.  

Ook blindengeleidehonden worden niet toegelaten.  

4.7 Vernieling 

De deelnemer is te alle tijden aansprakelijk voor door de deelnemer 

aangebrachte vernielingen in, op, aan en rondom de gebouwen en/of 

terreinen waar de WAMPEX plaatsvindt alsmede de openbare ruimte.  

4.8 Legitimatie 

Op 1 januari 2005 is de Wet op de uitgebreide identificatieplicht ingevoerd. 

Sindsdien is een algemene identificatieplicht van kracht. 

4.9 Alcoholgebruik 

Overmatig of hinderlijk gebruik van alcohol is verboden. 

4.10 Roken 

Het is verboden te roken op de startlocatie, alle andere gebouwen die bij 

de WAMPEX worden gebruikt, in bossen en natuurgebieden, in tenten van 

posten en op de finishlocatie, tenzij anders aangegeven. 

4.11 Digitaal vastleggen van route-informatie 

Het is niet toegestaan foto’s of film te maken van de startborden en overige 

bij de start verstrekte informatie over de route of routevormen. Er geldt 

geen algemeen camera-verbod. Het is wel toegestaan om op de 

startlocatie foto’s of film te maken waarop geen route-informatie staat.  

4.12 Publicatie 

Het is niet toegestaan om (delen van) routebeschrijvingen, start-instructies, 

overige aanwijzingen, routevormen, (GPS-)kaartjes van (delen van) de 

route of opdrachten in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook te 

publiceren of te verspreiden. 

 

 

5. Wedstrijdbepalingen 

5.1 Duurloop 

De gehele WAMPEX (of het gedeelte van de WAMPEX dat wordt afgelegd 

tussen de starttijd en de finishtijd) inclusief dwalingen dient geheel op 

eigen kracht (te voet of op enige andere wijze zoals dat door de organisatie 

wordt aangegeven) te worden volbracht. Groepen die al dan niet 

gedwongen voor een deel van de route gebruik maken van de taxibus of 

andere vervoermiddelen, worden gediskwalificeerd voor de einduitslag. 

5.2 Wedstrijdkaart 

Verlies van de wedstrijdkaart leidt tot een bijtelling van 30minuten.  

Bij elke post kan een nieuwe wedstrijdkaart worden verkregen. 
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6. Tijdregistratie 

6.1 Starttijd 

De starttijden worden door de organisatie vastgesteld. Afwijking van de 

starttijd of het wisselen van avond door onvoorziene omstandigheden kan 

alleen met toestemming van de organisatie en op basis van 

beschikbaarheid.  

6.2 Finishtijd 

De finishtijd wordt vastgesteld zodra een groep de wedstrijdkaart inlevert  

aan de finish. 

6.3. Looptijdregistratie 

De looptijd is het verschil tussen start- en finishtijd.  

6.4 Bijtelling 

Bijtelling wordt als volgt berekend: 

- voor elke gemiste letter +0:15u. 

- voor elke genoteerde letter die niet op of nabij de juiste route(-variant) 

is aangebracht +0:15u 

- voor elke gemiste letter bij een (water-) opdracht +0:30u 

- voor elke gemiste letter bij een zoekopdracht +1:00u 

- voor elke letter verkregen door voorkennis +2:00u 

- voor elke gemiste post +1:00u eventueel vermeerderd met  

bijzondere bijtelling, zie lid 6.5. 

- voor het niet of niet juist uitvoeren van een opdracht wordt door de 

organisatie bijtelling vastgesteld. 

De organisatie kan in bijzondere situaties andere bijtellingen toepassen. 

6.5 Bijzondere bijtelling 

Groepen die al dan niet gedwongen een deel van de route afsnijden 

krijgen naast bijtelling voor de gemiste letters en posten ook bijtelling voor 

het niet gelopen deel van de route.  

6.6 Wachttijd bij posten 

Wachttijd bij posten wordt niet gecorrigeerd. De organisatie kan in 

bijzondere gevallen echter besluiten een deel van de wachttijd in 

mindering te brengen op de bijtelling. Indien de organisatie hiertoe besluit 

zal deze tijdcorrectie worden vastgesteld door de totale wachttijd te 

verminderen met 0:05u. 

6.7 Eindtijd 

De eindtijd wordt berekend door de looptijd te vermeerderen met de 

(bijzondere) bijtelling en indien van toepassing te verminderen met een 

tijdcorrectie zoals aangegeven in 6.6.  

 

 

7. Posten, opdrachten en finish 

7.1 Openingstijden 

Als een groep te vroeg bij een post aankomt moet deze wachten tot de 

openingstijd of tot dat de opdracht is opgebouwd. Deze verloren tijd zal 

niet worden gecompenseerd. De openingstijden voor de posten worden 

berekend aan de hand van de gemiddelde looptijd.  

7.2 Afstempelen 

De wedstrijdkaart moet bij elke post worden afgestempeld. De groep is zelf 

verantwoordelijk voor het verkrijgen van een stempel. De bijtelling voor 

een vergeten stempel is 15minuten. 

7.3 Opdrachten 

Bij de posten dienen, afhankelijk van de instructie ter plaatse, puzzel- of 

survivalopdrachten van uiteenlopende aard te worden uitgevoerd, door 

een of meerdere deelnemer(s) of de gehele groep.  

7.4 Doorstroom 

Indien meerdere groepen ongeveer tegelijk bij een post aankomen dienen 

de groepen in volgorde van aankomst de opdracht uit te voeren. 

Onsportief gedrag wordt aangemerkt als wangedrag. 

7.5 Sluitingstijden posten 

Groepen die een post niet voor de sluitingstijd zijn gepasseerd mogen de 

route niet vervolgen en vallen ter plaatse uit. De sluitingstijden worden 

door de organisatie per avond en aan de hand van (weers-) 

omstandigheden vastgesteld. 

7.6 Kortsluiten route 

Lid 7.5 is niet van toepassing als een groep volgens aanwijzing van de 

organisatie via een korte weg naar een van de volgende posten of de 

finish wordt doorgestuurd. Voorwaarden hierbij zijn dat de betreffende 

volgende post of de finish op eigen kracht voor sluitingstijd kan worden 

bereikt en het gestelde in lid 6.5. 

7.7 Sluitingstijd finish 

Groepen die de finish niet voor de sluitingstijd (kunnen) bereiken vallen uit. 

 

 

 

 

8. Uitval, ongevallen en afmelding 

8.1 Uitvallende groepen 

Uitval van een groep leidt tot diskwalificatie voor de einduitslag. Een groep 

valt uit als de finish niet op eigen kracht voor sluitingstijd kan worden 

bereikt. Een uitgevallen groep wordt naar de finish gebracht. 

8.2 Individuele uitvallers 

Uitval van een aantal deelnemers leidt niet tot diskwalificatie van de groep 

als tenminste twee deelnemers van de groep op eigen kracht de finish voor 

sluitingstijd bereiken. De uitgevallen deelnemers worden naar de finish 

gebracht. 

8.3 Opsplitsing 

Het is niet toegestaan dat een groep zich opsplitst in meerdere 

deelgroepen. Als dit toch gebeurt mag alleen het deel van de groep dat 

beschikt over de wedstrijdkaart, de route vervolgen. Deelgroepen, 

individuen of achterblijvers zonder wedstrijdkaart vallen bij de 

eerstvolgende post uit. 

8.4 Ongeval of verwonding 

Bij een ongeval of een ernstige verwonding dient de groep zich direct in 

verbinding te stellen met de organisatie. Dit kan via het telefoonnummer 

van de centrale post of de taxibus dat achter op de routebeschrijving staat 

vermeld. De EHBO komt dan zo spoedig mogelijk ter plaatse.  

8.5 Afmelden 

Indien een groep voortijdig de WAMPEX verlaat moet dit worden gemeld 

aan de organisatie ter voorkoming van onnodige zoekacties. Het verlaten 

van de WAMPEX zonder kennisgeving kan leiden tot uitsluiting van 

toekomstige WAMPEX-en. 

 

 

9. Wedstrijdadministratie 

9.1 Klassering 

De klassering geschiedt op volgorde van eindtijd te beginnen met de 

snelste tijd. Bij gelijke waarden zal de hogere klassering worden 

toebedeeld aan de groep met  

- de snelste looptijd van de start tot de finish. 

- de snelste looptijd van de start tot de laatste post, etc. 

9.2 Diskwalificatie 

Voor gediskwalificeerde groepen wordt geen bijtelling en eindtijd berekend. 

9.3 Dagklassement 

Elke WAMPEX-avond heeft een eigen klassering.  

9.4 Bijzondere status eerste avond 

De winnende groep van een eerste editie van een WAMPEX wordt 

uitgeroepen tot kampioen WAMPEX. De groepsnaam van de winnaar zal 

worden gegraveerd op een wisselbokaal.  

9.5 Wisselbokaal 

De wisselbokaal kan gewonnen worden door de WAMPEX in totaal drie 

keer te winnen. De wisselbokaal blijft, tot deze definitief wordt gewonnen,  

in bewaring bij de organisatie. 

9.6 Protest 

Er kan alleen protest worden ingediend tegen de eigen eindtijd. Dit protest 

kan tot maximaal twee weken na de betreffende WAMPEX-avond worden 

ingediend. De uitslag wordt zo spoedig mogelijk na elke WAMPEX-avond 

bekend gemaakt. 

 

 

10 Overige zaken 

10.1 Geen restitutie 

Een groep wordt pas ingeschreven als de inleg is voldaan. Tarieven en 

groepsgrootte volgens de website. Bij afmelding vindt geen restitutie 

plaats. Een groep mag wel (alle) deelnemers vervangen. 

10.2 Wijzigende omstandigheden 

Bij calamiteiten, uitzonderlijke onvoorziene (weers-) omstandigheden of uit 

veiligheidsoverwegingen kan de organisatie afwijken van de reglementen 

of indien noodzakelijk zelfs de WAMPEX gedurende de avond / nacht 

afbreken zonder teruggave van de inleg. 

10.3 Afgelasten WAMPEX 

Indien vooraf blijkt dat een WAMPEX om een of andere reden geen 

doorgang kan hebben (noodverordeningen, ingetrokken vergunningen, 

ziektes (MKZ, vogelpest etc), epidemieën of andere onvoorziene 

omstandigheden) wordt deze uitgesteld.  

10.4 Onvoorziene zaken 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie. 

 


