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U heeft zich opgegeven voor de Kamp Amersfoort Mars 2020. Deze mars wordt gelopen op 21 
maart van dit jaar rondom de stad Amersfoort. U bent tot op heden via de mail of onze 
facebookpagina van alle ontwikkelingen op de hoogte gebracht. Dat blijft natuurlijk nog steeds zo 
doorgaan.

Dus blijf onze facebookpagina volgen: https://www.facebook.com/NMM2022


REGLEMENT KAM2020 

AANKOMST 

U dient zich te melden tussen 6.45 en 7.15 uur.

U dient zich te melden bij:

• Eetcafe de Stoeterij. 

• Amersfoortsestraat 91a

• 3769 AH Soesterberg


• Hebt u tegenslag onderweg, bel dan met 06-27845926

• Er is voldoende parkeerplek op het terrein van de stoeterij. Er zal iemand klaar staan die u uw 

plaats op het parkeerterrein aanwijst. Volg a.u.b. die aanwijzigingen op. Er komen die dag nog 
meer gasten naar deze locatie. Geef even aan of je meedoet aan de bbq. Dan kan daar in 
verband met wegrijden rekening mee worden gehouden.


• U krijgt bij aankomst uw polo uitgereikt met de door u aangegeven maat. 

• Controleer uw gegevens op de deelnemerslijst.

• Drankjes zijn voor rekening man


MARS 
We vertrekken om 7.30 uur vanaf het eetcafe en zullen dan meteen starten met de mars. We lopen 
als groep en zullen ons daar dan ook naar gedragen.

• Martijn Louws is Marsleider en peletonscommandant. Volg altijd de orders van Martijn op,

• Ypo van Blommestein is routeleider. Je mag niet voor Ypo uit lopen.

• Drie vrijwilligers worden aangesteld als verkeersregelaars.

• Als je maatje naast je het moeilijk heeft help hem daar dan doorheen of zorg dat hij verzorging 

krijgt uit de volgauto.

• Je mag niet afzakken tot achter de volgwagens. U stapt dan in de bezemwagen. Als u weer bij 

bent gekomen, kunt u uw wandeling weer voortzetten.

• Als we de Bernhard kazerne verlaten komen we op enig moment in het bebouwde gedeelte van 

de kazerne. Hier lopen we in gesloten colonne in de houding.

• In Amersfoort lopen we de route van de krijgsgevangenen in gesloten formatie in de pas.

• Bij de verschillende monumenten zullen we in de houding worden opgesteld en een ere groet 

brengen.

• Bij Kamp Amersfoort zullen er mensen van de verschillende gemeentebesturen aanwezig zijn.  

Ook zijn er bij Kamp Amersfoort en gedurende de mars waarschijnlijk mensen van de 
plaatselijke pers aanwezig. Bij Kamp Amersfoort komen ook vertegenwoordigers van de 
plaatselijke zaken wereld. Zij worden voorbereid op een sponsorrol in de NMM2022. Gedraag je 
zoals een commando zich behoort te gedragen.


• Martijn Louws is de communicatiespecialist voor zowel de NMM2022 als de KAM2020. Indien je 
vragen worden gesteld door de pers verwijs dan even naar Martijn.


• Bij station Amersfoort houden we een kleine pauze om even op adem te komen en even een 
slokje te nemen.


• Bij Kamp Amersfoort zal een tentje staan waar iedereen zijn broodje kan smeren en een slok kan 
nemen. Hier is sprake van een echte pauze. De stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
zorgt voor de lopers en de gasten voor warme koffie.


• Ter plaatse van het binnentreden van de Leusderheide zullen wij weer even een korte pauze 
inlasten om de watervoorraad aan te vullen.
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• Wij zullen iets voor 18.00 uur aankomen bij eethuis de Stoeterij waar het marsgedeelte zal 
worden afgesloten.


BBQ 
• Drankjes bij de Stoeterij zijn voor rekening man.

• Wij zullen als groep in een afgesloten ruimte van de bbq mogen genieten.

• Als je je tussen de overige gasten begeeft gedraag je dan zoals een commando zich hoort te 

gedragen.


TENUE 
• Wij lopen allen in hetzelfde tenue:

• Zwarte broek

• Donkere schoenen

• Polo krijgt u aangereikt bij aanmelding op 21 maart

• Reuniejack van 2017

• Poncho’s worden uitgereikt bij slecht weer

• Er wordt geen bepakking op de man meegenomen.

• Binnen de bebouwde kom, bij Kamp Amersfoort en bij herdenkingsplaatsen baret op.


• Onderweg is voldoende aanvulling van water voor de dorstigen onder ons. U krijgt voor vertrek 
een flesje spa blauw uitgereikt. Aanvulling onderweg is mogelijk. In de hand lopen met dit flesje 
vermindert ook het gezwollen vinger syndroom.


EINDE INSCHRIJVING 
• De inschrijving voor deze mars en bbq zullen gesloten worden op 10 maart 2020.


BETALING 
• De kosten voor inschrijven van de KAM2020 bedragen € 25,= per loper.

• De kosten voor deelname aan de barbecue na afloop van de mars bedragen € 20,= per eter.

• Inschrijving voor deze onderdelen staat pas vast na ontvangst van deze bedragen.

• U dient de door u beschuldigde bedragen over te maken op rekening nummer:

• ABN AMRO reknr. : NL41ABNA0586320202 t.n.v. ypo van blommestein

• Onder vermelding van startgeld KAM2020

• U dient het inschrijfgeld en deelname bbq in een keer over te maken

• Voor verschuldigde bedragen zie de inschrijflijst.


VERANTWOORDELIJKHEDEN 
• De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige schade materieel dan wel lichamelijk 

voortkomende uit deze mars of afterparty.

• De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke 

vorm dan ook.

• Uw deelname aan alle onderdelen van dit evenement is geheel op eigen risico.

• U dient zelf voor eventueel gewenste verzekeringen te zorgen.


BEKENDHEID MET REGLEMENT 
• Met de betaling van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer bekend te zijn met dit reglement 

voor de KAM2020 en zich daar naar te gedragen.


BESLISSING KAM2020 ORGANISATIE 
• In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van de KAM2020.
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