
Kennismaking

Waarover gaat het?

Over wandelen natuurlijk. Euraudax wandelingen zijn noch loopkoersen, noch wedstrijden.
Alles draait eigenlijk rond regelmatigheid en uithoudingsvermogen.
Het zijn groepswandelingen die bijdragen tot sociaal contact en vriendschap.
In België worden de wandelbrevetten georganiseerd door Euraudax België aangesloten bij
de wandelfederatie "Wandelsport Vlaanderen vzw" onder het stamnummer 4258.

Verloop van de brevetten.

Een Euraudax brevet is een groepswandeling, geleid door een ervaren baankapitein die 
ermee gelast is de snelheid te eerbiedigen.
Er wordt gewandeld aan 6 km per uur. Regelmatig zijn er halten voorzien om iets te eten 
en te drinken. De totale voorziene rusttijd per schijf van 25 km is 50 minuten, die kunnen 
verdeeld worden over het geheel van het traject teneinde een optimale verdeling te 
bekomen.

De voorgestelde afstanden zijn:

De "standaard" brevetten
- 25 km in 5 uur, rusten inbegrepen (4,1 uur wandelen, 0.50 uur rust)
- 50 km in 10 uur, rusten inbegrepen  (8.20 uur wandelen, 1.40 uur rust)
- 75 km in 15 uur, rusten inbegrepen  (12.30 uur wandelen, 2.30 uur rust)
- 100 km in 20 uur, rusten inbegrepen  (16.40 uur wandelen, 3.20 uur rust)
- 125 km in 25 uur, rusten inbegrepen  (20.50 uur wandelen, 4.10 uur rust)
- 150 km in 30 uur, rusten inbegrepen  (25.00 uur wandelen, 5.00 uur rust)

De opsplitsbare brevetten 
Deze brevetten worden uitgedrukt in uren en in lussen van 25 km, met vertrek telkens om 
de 5 uur. De deelnemer schrijft zich in voor de afstand(en) van zijn keuze en start met de 
lus die hij heeft gekozen. In geen enkel geval zullen er afstanden verschillend van deze bij 
de inschrijving toegekend worden. In geval van opgave zal er geen kleinere afstand dan 
deze opgegeven bij de inschrijving worden gehomologeerd.
Een uitzonderlijk brevet van 200 km wordt éénmaal per jaar georganiseerd.
 
Tot slot zijn er nog de pijlen en de sterren
Dit zijn meerdaagse wandelingen.
Pijlen verbinden steden die minimum 270 km van elkaar liggen. Er wordt ongeveer 50 km 
per dag gewandeld 
Sterren wordt er steeds gestart op dezelfde plaats en lussen gemaakt van ongeveer 50 
km per dag. Er kan ook 50 km gewandeld worden naar een andere stad en teruggekeerd 
worden met een gekozen vervoermiddel naar de vertrekplaats.

Wat kost het?

Voor de inschrijvingsprijs van de brevetten van 75 km en meer zorgt de organisator voor 
een volledige bijstand en bevoorrading (warme maaltijd of koude schotel, versnapering, 
ontbijt) in functie van de duur van het brevet en de uren waarop het georganiseerd is.
De maximumprijzen zijn :



25 km : 3,50 €
50 km : 7,00 €
75 km : 27,00 €
100 km : 33,00 €
125 km : 40,00 €
150 km : 50,00 €
Een verzekering en de homologatie van het brevet zijn inbegrepen in deze prijzen.
De wandelboekjes van de verschillende Belgische federaties worden afgestempeld met 
uitzondering van I.V.V. en ADEPS. 

Discipline en veiligheid

Aangezien het gaat om wandelingen in groepsverband worden de deelnemers verzocht
zoveel mopgelijk gegroepeerd te blijven.
Aan elke wandelaar die de groep voorbijsteekt zal gevraagd worden de groep weer te 
vervoegen.
Elke wandelaar die zich meer dan 15 minuten achter de baankapitein bevindt valt niet 
meer onder de verantwoordelijkheid van de organisator. Wil hij verdergaan en de 
homologatie
bekomen dan moet hij zovlug mogelijk al stappend zijn plaats in de groep terug innemen.
Voor de brevetten die deels in de duisternis plaats vinden is het dragen van reflecterende 
kledij verplicht.
Op de openbare weg zijn de signaalgevers en de laatste man verantwoordelijk voor de 
veiligheid van de groep. Hun aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.

Beloningen en onderscheidingen:

Zijn van tweeërlei aard :
De gouden arend,
wordt bekomen na het met succes afleggen van de volgende afstanden :
4 brevetten van: 25 km, 3 x 50 km, 2 x 75 km, 10 x 100 km, 2 x 125 km en 2 x 150 km.
De bronzen en de zilveren arend
zijn tussentijdse onderscheidingen. De tijdsperiode nog de volgorde waarin de brevetten 
worden gewandeld heeft geen belang.
De schelp
kan aangevraagd worden na met succes 1.000 km te hebben gewandeld enkel en alleen 
op de brevetten van 25 en 50 km.
Een brevet van 25 of 50 km kan gewandeld worden of voor de schelp of voor de arend, 
niet voor de twee.


