
INFORMATIE DEELNEMERS 
Zaterdag 1 oktober a.s. is de start van de Kinderlampex. Vanaf 13:00 uur starten de teams in 
het Driezumer Bosk. 

De kinderlampex bestaat uit een route van zo’n drie tot vier kilometer welke de teams 
lopend moeten afleggen. Onderweg komen ze zo’n tweeëntwintig hindernissen tegen, die ze 
als team moeten zien te nemen. De teams bestaan uit vijf tot acht deelnemers en moeten 
daarnaast begeleid worden door één volwassene van 18 jaar of ouder. 

ALGEMEEN 
 Deelname is op eigen risico 
 Deelname is gratis 
 Géén rotzooi op de route achterlaten 
 Aanwijzingen weghalen is niet toegestaan; dit leidt tot diskwalificatie! 

 
MEENEMEN 

 Sportkleren en -schoenen die vies en nat mogen worden 
 Droge kleren 
 Pen 
 Géén waardevolle spullen 
 Een goed humeur 

 
START, ROUTE EN HINDERNISSEN 

 Meteen na aankomst meld de begeleider van het team zich bij de inschrijving. 
 Het team start op de aangegeven tijd in de startlijst. 
 De route volgen zoals die te volgen is aan de hand van pijlen 
 De instructies van de hindernisbegeleiders opvolgen 
 Als team de hindernissen nemen. Elkaar helpen mag bij alle hindernissen, dus iedereen moet 

in ieder geval pogen de hindernis te halen. Lukt dit echt niet, dan mag het team alsnog 
doorgaan. 

 Onderweg krijg je iets lekkers en na afloop is er iets te eten. 
 

WINST 
 Het doel is om tijdens de tocht op bepaalde hindernissen zoveel mogelijk punten te behalen 

of een zo snel mogelijke tijd neer te zetten. Daarnaast is het belangrijk dat alle hindernissen 
genomen zijn en vervolgens afgestempeld op de stempel kaart.   

 Het team dat over alle hindernissen in totaal de meeste punten of de snelste tijd had wint. 
 
Na afloop van de run, moeten de deelnemende teams hun punten formulier inleveren en ontvangen 
ze consumptiebonnen en per deelnemend kind een herinnering. De winnaar van de Kinderlampex zal 
uiterlijk zondag via Facebook bekend worden gemaakt. Op een later tijdstip volgt de prijsuitreiking. 
 


