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Reglement 
Het reglement is erop gericht dat met eenvoudige middelen de gevolgde route aangetoond kan worden. Op de 
naleving ervan wordt consequent gecontroleerd.  
 

 

 

 

 
1. De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. 
2. Het is niet toegestaan de tocht te rijden met hulpmotor. 
3. De in de routebeschrijving onderstreepte plaatsen zijn controleplaatsen. In de aangegeven plaats dient een 

controlestempel in het boekje te worden geplaatst, waarop de naam van die plaats voorkomt. 
4. Indien cols zijn gesloten vanwege sneeuwval, kunnen omleidingsroutes worden gevolgd zoals aangegeven 

op het omleidingsschema. Omleidingsroutes worden alleen geaccepteerd in het zomerseizoen, dat als volgt 
is vastgesteld: 

 
 De Pyreneeën vanaf Col d' Aubisque tot Col d' Agnes van 1/6 tot 1/10 
 De Alpen vanaf Col de la Bonette tot Cormet de Roselend van 1/6 tot 1/10 
 De Puy Mary in het Centraal Massief van 1/6 tot 1/10 
 De Grand Ballon in de Vogezen van 1/5 tot 1/10 
 De Mont Ventoux van 15/5 tot 1/10 
 Overige trajecten van 1/4 tot 1/11 

 
5. Een traject is een deel van de route dat aanééngesloten wordt gereden. In een traject kunnen maximaal 

twee achtereenvolgende rustdagen worden opgenomen. Bij een langere onderbreking wordt het betreffende 
gedeelte beschouwd als twee afzonderlijke trajecten. 

6. Aan begin en eind van een traject moet van de start- en eindplaats een datumstempel worden geplaatst. 
Start- en eindplaatsen hoeven geen controleplaatsen te zijn, maar moeten wel voorkomen in de 
routebeschrijving.  

7. Behalve in de start- en eindplaatsen mag verder uitsluitend worden gestempeld in de aangegeven 
controleplaatsen. Het plaatsen van meer stempels bemoeilijkt de controle en leidt tot uitsluiting van het 
betreffende traject. 

8. Het is toegestaan om aanvullend stempels te plaatsen van overnachtingsplaatsen. 
9. In plaats van een (datum-) stempel kan gebruik worden gemaakt van kassabonnen of reçu’s van 

geldopnames, mits ze zijn ingeplakt op de plaats van het ontbrekende stempel. 
10. Wanneer het onmogelijk is in een plaats een stempel of bonnetje te verkrijgen kan incidenteel worden 

volstaan met een foto van het betreffende plaatsnaambord met fiets, of van een hotel-, restaurant-  of 
campingrekening. Op de plaats van het ontbrekende stempel in het boekje moet een verwijzing staan naar 
het alternatieve bewijsstuk. 

11. Het is toegestaan om een Honderd Cols Tocht te beginnen vóórdat een eerdere versie geheel is volbracht. 
Het is echter niet toegestaan om meer dan één Honderd Cols Tocht in één kalenderjaar te volbrengen. Ook 
is het niet toegestaan hetzelfde traject aansluitend in één periode meer dan éénmaal te rijden. 

12. Elk jaar waarin een traject is gereden moet het boekje vóór 1 november ter controle worden ingezonden 
naar het secretariaat. 

13. Er geldt geen tijdslimiet voor het volbrengen van de tocht, noch in dagen noch in jaren. 
14. Deelnemers dienen zich te houden aan plaatselijke verkeersbepalingen. 
15. Deelnemers rijden voor eigen risico, en vrijwaren de organisatie van elke vorm van aansprakelijkheid in geval 

van letsel of schade. 
16. Door inschrijving gaan deelnemers akkoord met het reglement. In gevallen waarin het reglement niet 

voorziet beslist het bestuur van Stichting Honderd Cols Tocht. 

 

INDIEN U ZICH NIET AAN HET REGLEMENT HOUDT 
LOOPT U GROOT RISICO DAT UW PRESTATIE NIET 
WORDT ERKEND !  
Met name wijzen we erop dat alternatieve manieren 
van controle en bewijsvoering niet worden 
geaccepteerd. 


