FAQ Airborne Freedom Trail
Hoe gaat de Airborne Freedom Trail er in 2020 uitzien?
De Airborne Freedom Trail blijft in de basis hetzelfde: je loopt over de paden die de
geallieerden tijdens operatie Market Garden hebben afgelegd. Je bezoekt historische
locaties en komt meer over de septemberdagen van 1944 en de Slag om Arnhem te weten.
We starten alleen niet met z'n allen tegelijk op zaterdag 12 september, simpelweg omdat de
huidige regels rondom Covid-19 dit niet toestaan. Na 1 september is het heel onzeker of en
op welke wijze sportevenementen door mogen gaan.
Wanneer kan ik de Airborne Freedom Trail dan wel lopen?
Wanneer je loopt, bepaal je zelf. Kies jouw moment tussen 17 september en 31 december
van dit jaar. Je ontvangt van ons een GPX-bestand voor de afstand waarvoor jij ingeschreven
staat.
Hoe gaat het lopen van de Airborne Freedom Trail met GPS in zijn werk? Wat heb ik
daarvoor nodig?
Alle deelnemers krijgen in de uitleg e-mail van september een inlogcode voor de webpagina.
Daar download je de route waarvoor je je hebt ingeschreven als GPX-bestand. Tevens is er
een kaart beschikbaar en kun je informatie lezen over de omgeving waar je loopt. Met je
horloge of smartphone navigeer je vervolgens de route. Na afloop upload je de activiteit op
de betreffende webpagina. Je plaatst er ook een foto van jezelf bij. Zo kunnen we je
deelname aan het klassement controleren. Iets soortgelijks doet Mud Sweat Trails
bijvoorbeeld met de NS trail runs.
Ik kan om bepaalde reden niet met GPS lopen, kan ik dan deelnemen?
We krijgen veel vragen over lopen op GPS. Dat kan op vele manieren en is ook leuk om te
leren. We begrijpen dat niet iedereen dit 1-2-3 onder de knie heeft. We hebben daarom
besloten om op zes data de mogelijkheid te geven om achter een gids aan te lopen in kleine
groepjes (maximaal 20 lopers per groep). We lopen dan in twee tempogroepen.
Vanzelfsprekend kunnen deze begeleide tochten geschrapt worden als de Coronamaatregelen weer aangescherpt worden bij een onverhoopte tweede golf.
Je kunt je al aanmelden voor een dergelijke trainingsloop onder begeleiding door te mailen
naar trail@bridgetobridge.nl. Je kunt kiezen uit de volgende data:
Zaterdag 26 & zondag 27 september – 18 km
Zaterdag 10 oktober – 44 km
Zondag 11 oktober – 28 km
Zaterdag 24 & zondag 25 oktober – 18 km
Op alle genoemde data starten we om stipt 09:00 uur.
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Wat gebeurt er met het geld van mijn gekochte bus-ticket?
Heb je een busticket besteld voor vervoer van en naar Papendal? Vanwege de
coronamaatregelen is het vervoer van grote groepen niet mogelijk. Er is besloten het geld
van de bustickets te doneren aan Airborne Museum Hartenstein. De coronacrisis treft hen
financieel hard. Met deze gift dragen wij bij aan het voortbestaan van het museum zodat de
verhalen van 1944 verteld kunnen blijven worden.
Ik heb een logistiek probleem. Ik weet niet hoe ik van Papendal op de Ginkelse Heide moet
komen en van de finish weer terug op Papendal.
We begrijpen dat het een logistieke uitdaging is om van Papendal op de Ginkelse Heide te
komen of vanaf de finish bij de John Frostbrug weer terug te komen op Papendal.
Er zijn verschillende opties:
1. Parkeer je auto bij het NS-station en huur een OV-fiets. Of huur een fiets van
Papendal (breng deze eventueel weer terug op het fietsenrek achterop je auto als je
deze hebt)
2. Loop/wandel van de finish terug naar Papendal (zo'n 9 km)
3. Of laat je afzetten/ophalen
Deze laatste optie lijkt het meest ideaal. Zo heb je meteen een supporter bij de finish die
jouw medaille aan je uit kan reiken!
Wat gebeurt er met de bestelling van mijn T-shirt?
Het shirt blijft in bestelling zodat je de Airborne Freedom Trail in stijl kan lopen. Deze is vanaf
17 september af te halen op Papendal. Niet besteld bij je inschrijving maar wil je hem toch
hebben? Mail dan even naar trail@bridgetobridge.nl
Waarom verplaatsen jullie het evenement niet in zijn geheel naar een ander weekend?
Het verplaatsen van de Airborne Freedom Trail is uiteraard besproken. Maar dat is een
lastige opgave. Zo zien lokale autoriteiten dat meerdere evenementen hun datum naar later
in het najaar verplaatsen. Een andere datum vinden is daardoor een vrijwel onmogelijke
opgave. Daarnaast zouden we een concurrent worden voor andere
Trails/hardloopevenementen die in die periode worden georganiseerd en ook andere
organisaties in de wielen rijden. Als organisatie hebben we gekozen om zo veel mogelijk
respectvol om te gaan met de bestaande kalender.
Met een kleine aanpassing spreiden we de druk op de regio, kunnen deelnemers hun eigen
loopdatum kiezen én alsnog het verhaal van de septemberdagen van 1944 beleven.
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Ik wil niet meedoen aan de Airborne Freedom Trail 2020. Wat zijn mijn opties?
Wil je niet meedoen aan deze editie? Dan kun je je startnummer overdragen aan iemand die
wel mee wilt doen. Mail hiervoor naar trail@bridgetobridge.nl
Dit is kosteloos mogelijk tot en met zondag 23 augustus 2020. Stuur een mail naar
trail@bridgetobridge.nl met het inschrijfbewijs, de NAAM, GEBOORTEDATUM,
TELEFOONNUMMER, NOODNUMMER, het E-MAIL ADRES en de WOONPLAATS van je
vervanger. Na 23 augustus zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Het startnummer is strikt
persoonlijk.
Kan ik mijn startbewijs voor de Airborne Freedom Trail doorschuiven naar volgend jaar?
Het automatisch doorschuiven van je inschrijving naar de 2021 editie is helaas niet mogelijk.
Krijg ik (een deel) van mijn inschrijfgeld terug?
Bij je inschrijving ben je akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden. Het uitbreken
van een de Coronapandemie en daaruit voortvloeiende maatregelen vanuit de overheid is
pure overmacht.
Sportkoepel NOC*NSF verwijst deelnemers aan sportevenementen terug naar de
organisatoren en de geldende voorwaarden die zijn overeengekomen bij inschrijving. Dit
lees je hier.
Daarnaast stuurt het NOC*NSF in de breedte aan op creatieve oplossingen, zoals in dit geval
de gespreide editie van de Airborne Freedom Trail.
Waarom compenseren jullie niet het volledige bedrag van de Airborne Freedom Trail?
In het organiseren van een evenement gaat veel tijd en geld zitten. Er zijn kosten gemaakt
voor bijvoorbeeld de inschrijfmodule. Maar denk ook aan materialen voor het organiseren
van de race, website en andere marketingactiviteiten. Ten slotte missen we inkomsten van
bijvoorbeeld sponsoring en nevenverkoop. Om ook in de toekomst nog mooie evenementen
voor trail run liefhebbers te kunnen organiseren, kiezen we voor de eerdergenoemde opties
en compensatie. We zijn blij dat we – onder voorbehoud van de afstemming met de lokale
autoriteiten en de dan geldende Coronamaatregelen – met de gespreide editie een mooi
alternatief bieden, passend bij de huidige Coronamaatregelen. We hopen op jullie begrip en
solidariteit.
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Ik heb geen informatie e-mail ontvangen, maar ik sta wel ingeschreven. Hoe kan dat?
Er kunnen meerdere redenen zijn waarom jij geen mailing ontvangt:
1. Heb jij je samen met je loopmaatje inschreven op 1 mailadres? Dan is jouw
informatiemail mogelijk in de mailbox van je loopmaatje terecht gekomen;
2. Het kan zijn dat de informatie in je spam box of reclamefolder belandt;
3. Heb jij je in het verleden uitgeschreven van onze nieuwsbrieven? Dan verstuurt ons
mailsysteem geen mails meer aan je.
Heb je de mail niet ontvangen, maar wil je hem wel hebben? Stuur dan een mail naar
trail@bridgetobridge.nl en dan sturen wij je zo snel mogelijk nog de informatie toe.
Wat gebeurt er als de coronamaatregelen versoepelen en er wel weer evenementen
mogen plaatsvinden?
Steeds meer versoepelingen van de Corona-maatregelen bereiken ons via het nieuws.
Evenementen staan nog steeds achteraan de rij. Een aantal gemeenten c.q.
veiligheidsregio’s zijn stelliger dan andere. In de ene gemeente kan in september vooralsnog
al wat gepland worden, in een andere gemeente pertinent nog niet. We moeten daar mee
omgaan. We houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en als er straks weer wat
meer kan, gaan we wellicht ook verzorgingsposten onderweg inrichten op trainingsdagen.
Voor nu kunnen we het alleen aanbieden zoals omschreven waarbij wij denken dat we onze
centrale thema “Run to Remember Freedom” op een volwaardige en zelfs meer dan dat
invulling geven.
Tot slot
Ook wij zouden de situatie liever anders zien en hebben noodgedwongen moeten besluiten
om de Airborne Freedom Trail dit jaar anders aan te bieden dan in het pilotjaar 2017 en de
eerste twee echte edities in 2018 en 2019.
De Airborne Freedom Trail is voor ons en vele deelnemers in de voorgaande jaren een
moderne, sportieve wijze van herdenken geweest. We herdenken de vooral jonge mannen
die hun leven hebben gegeven zodat wij nu in vrijheid zonder oorlog kunnen leven en
sporten. Door de Corona-crisis zal dit herdenkingsaspect nog meer, voor zover dat kan,
belicht worden. Vooraf, tijdens en na jouw persoonlijke herdenkingstocht vanaf de Ginkelse
Heide of Papendal naar de John Frost Brug in Arnhem zullen we jou meer dan ooit
meenemen in de verhalen achter de mannen die in 1944 deze route aflegden. We streven
ernaar om er een tocht van te maken die veel c.q. nog meer indruk maakt dan voorheen.
Run to Remember Freedom!
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