
Beste contactpersoon, 
 
Wij zijn verheugd dat na 2 jaar afwezigheid  de avondvierdaagse weer van start kan gaan en dat jullie 
erbij zijn! 
 
Net zoals voorgaande jaren willen wij onderstaande punten onder de aandacht brengen.  
Voor het gemak heb ik de mail ook als PDF toegevoegd.  
 
Vrijwilligers: 
Wij werken met een club van 50 vrijwilligers waarvan er 40 ingezet worden als verkeersregelaars.  
Hoewel de club groot lijkt is het ieder jaar weer een puzzel om de planning en inzet rond te krijgen en 
dit jaar is geen uitzondering.  
Zoals in een eerdere mail al aangegeven zijn wij genoodzaakt om in de editie 2023 aanpassingen te 
doen als onze gezellige club geen extra vrijwilligers krijgt 
Hoe en in welke vorm zullen we volgend jaar moeten aan de hand van de vrijwilligers die we dan tot 
onze beschikking hebben.  
Daarom nogmaals de oproep om dit onder jullie groep/school te delen want we zijn nog steeds 
naarstig opzoek naar vrijwilligers!  
 
Brengen en ophalen: 
In Hoogland zijn er op dit moment een aantal omleidingen, wegafsluitingen en “puinbanen”. 
Hierdoor is het halen en brengen met de fiets of te voet sterk te adviseren.  
Tevens zullen straten rondom de start locatie (deels) zijn afgesloten en de parkeergelegenheid is 
beperkt. 
 
Startvolgorde: 
Ieder jaar weer een onderwerp waar veel vragen en opmerkingen over komen. Net zoals ieder jaar 
zal het veld in een aantal rijen worden opgedeeld. Iedere avond zal een andere rij starten. Zo loopt 
een groep nooit alleen vooraan of achteraan.  
Op onze website staat meer informatie.  
 
Starttijden: 
Van dinsdag t/m donderdag start de 10km om 17:45 uur en de 5km start hier direct achteraan.  
Op vrijdag starten zowel de 10km als 5km wandelaars om 18.00 uur.  
Ze lopen dan dezelfde route en wij voegen bij de start de groepen samen tot 1 groep.  
 
Afval en tasjes: 
Poppers en confetti zijn op het startveld en route NIET toegestaan. Deze geven dusdanig veel rommel 
dat we hier veel klachten over hebben ontvangen! 
In 2019 hebben wij een experiment gedaan met vast aantal tasjes per groep en die moesten door de 
groep zelf verspreid worden.  
Dit is niet goed bevallen en wij zullen de tasjes zelf uitdelen en verspreiden.  
 
Geluidsoverlast:   
Muziek is toegestaan maar het volume moet geen overlast veroorzaken. Hierop zal extra worden 
gecontroleerd voor de wisselbeker.  
Wij vragen u daarom met klem om hier rekening mee te houden. Met name op locaties waar wordt 
de groep stilstaat zoals bij de start en bij oversteekplaatsen.   
 
  



Drinkpauzes :  
Ook dit jaar willen wij u vragen geen drinkpauzes te houden. Dit zorgt voor een betere doorstroming 
en het aantal gaten in de groep wordt hierdoor ook verminderd. 
 
Calamiteiten:  
Op onze website zal een calamiteitenplan worden gepubliceerd.  
Een belangrijk onderdeel is het weer. Bij regen gaan we van start! Bij andere ernstige 
(weer)omstandigheden zullen we beslissing nemen in overleg met de gemeente en de 
veiligheidsdiensten. 
 
Mocht er al gestart zijn is het de verantwoording van de school/groep om een besluit te nemen of 
men door gaat.  
Als er wordt besloten om te stoppen neem dan de kortste route naar de start locatie. Houd er echter 
wel rekening mee dat er wordt overgestoken op locaties waar verkeersregelaars staan.   
 
Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met onderstaande personen: 
Gerard Janssen: 06 57 06 83 64 
 
(alleen te gebruiken bij calamiteiten onderweg, overige zaken moeten via ondergetekende lopen) 
 
Medailles:  
U kunt op woensdag 1 juni vanaf 19.00uur tot 20.30uur de medailles ophalen.  
Dit kan alleen door de marsleider worden gedaan. Wij geven geen medailles mee aan  
Wij doen onze uiterste best om de correcte medailles uit te reiken. Omdat het handwerk is kan hier 
een fout in sluipen en u heeft hiermee voldoende tijd om de medailles te controleren.  
Het ruilen van medailles is mogelijk van woensdag 1 juni tot een week na de avondvierdaagse.   
Mocht u willen ruilen en/of andere vragen hebben met betrekking tot medailles kunt u die sturen 
naar medailles@avondvierdaagsehoogland.nl 
 
 
Wij wensen jullie heel veel wandel plezier tijdens de 37ste avondvierdaagse van Hoogland 
Bestuur Avondvierdaagse Hoogland, 
Erik Schepers  
Ralph Janssen 
 


