Veelgestelde vragen Avond4daagse Drachten

Aanmeldprocedure
Hoe en wanneer kan ik mij inschrijven? Scholen en organisaties kunnen zich vanaf 28 maart online
aanmelden via Eventbrite, een ticketsales website. Hier kan worden aangegeven hoeveel
deelnemers de 10km en de 5km gaan lopen, hoeveel dagen ze lopen, voor de hoeveelste keer zij
lopen, enzovoorts.
Individuele lopers kunnen zich vanaf 28 maart ook online aanmelden via Eventbrite. Zij kunnen hier
ook direct betalen. Eventbrite rekent servicekosten, daarom bieden wij individuele lopers ook de
mogelijkheid om op vooraf gecommuniceerde tijden een Avond4daagse ticket te kopen in de kantine
van Sportcentrum Drachten (Leerweg 3).
LET WEL! Een ticket kan dit jaar niet worden gekocht in Zwemcentrum De Welle.
Wat zijn de kosten?
De prijzen zijn gelijk aan die van afgelopen jaar, met uitzondering van de individuele deelnemers die
zich online aanmelden.
Scholen:
€ 5,50 per deelnemer. (aanmelden kan tot en met 24 april)
Individueel offline: € 6,50 per deelnemer. (aanmelden kan tot en met 9 mei, dus niet op de dag zelf)
Individueel online: € 7,49 per deelnemer. (dit is inclusief € 0,99 servicekosten, aanmelden kan tot en
met 9 mei)
Hoe kan ik offline een kaartje kopen?
Dit jaar kun je offline een kaartje kopen in Sportcentrum Drachten (Leerweg 3).
Op de volgende momenten is iemand van het Sportbedrijf aanwezig bij wie je een ticket voor de
Avond4daagse kunt kopen:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

20:00-22:00
10:00-12:00 en 20:00-22:00
10:00-12:00 en 19:30-22:00
10:00-12:00 en 20:00-22:00
18:30-22:00

Let op! In de meivakantie en de week ervoor (maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei) is het alleen
mogelijk om van 10:00 – 12:00 uur een ticket te kopen bij het Sportcentrum op de aangegeven
dagen.
Wanneer zijn wij een groep?
Een groep bestaat uit minstens 5 personen die zich samen aanmelden onder de naam van één school
of organisatie. Wanneer in een groep één kind jonger dan 13 jaar is, dan is een volwassene (18 jaar of
ouder) als begeleider verplicht.
Kan ik ook een dag missen?
Het is mogelijk een dag te missen. Als je bijvoorbeeld door geplande schoolreisjes een dag moet
missen, dan is dit buiten jouw macht. We werken aan een mogelijkheid om de routes op een later
tijdstip alsnog te lopen en zo toch de hele Vierdaagse te volbrengen. Iets wat wij als Sportbedrijf
zeker aanmoedigen. De kosten blijven derhalve hetzelfde.

Zijn er dit jaar ook weer verschillende medailles?
Ja. Ook dit jaar zijn er dagmedailles en medailles met daarop het cijfer van het aantal keer dat je hebt
deelgenomen aan de Avond4daagse. Beiden zijn officiële medailles aangeboden door de
overkoepelende organisatie van de Avond4daagse. Kijk hier voor een afbeelding van beide medailles.
Welke medaille je kiest, is aan jou. Als je van tevoren weet dat je één of meer dagen niet kunt lopen,
dan kies je voor de dagmedaille en anders kies je de medaille met het cijfertje. Vergeet dan bij het
aanmelden niet om het juiste cijfer door te geven.
Ik heb mij individueel ingeschreven, maar wil toch met een groep lopen. Kan dat?
Ja, dat kan. Wij vragen je in dit geval om per mail contact op te nemen met de organisatie én met de
groep waarmee je wilt lopen.

Praktische informatie voor deelnemers
Wanneer is de Avond4daagse 2019?
De Avond4daagse wordt gewandeld van maandag 13 mei t/m donderdag 16 mei. Op vrijdag 17 mei is
de inhaaldag indien we de donderdag met feestelijke intocht moeten afgelasten.
Hoe laat moet ik aanwezig zijn en waar moet ik mij melden?
Nadat je jezelf hebt aangemeld, ontvang je ongeveer eind april praktische informatie met onder
andere vertrektijden, verzamelplekken en startvakken. Houd hiervoor ook onze Facebookpagina in
de gaten.
Moet ik mij elke dag melden voor, tijdens en na het wandelen voor een stempel?
Deelnemers ontvangen bij de start de enige stempel voor die dag. Begeleiders van scholen/groepen
kunnen wandelkaarten inzamelen om alles te laten stempelen. Let op: Elk kind heeft een eigen kaart,
deze dienen wel allemaal te worden gestempeld.
Kan ik ook een dag inhalen?
Momenteel zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe app waardoor je een
wandeltocht kan inhalen op elk gewenste moment. Zodra hierover meer bekend is, laten wij dit ook
weer weten via de website en Facebookpagina.
Is er ook een thema dit jaar?
Jazeker! Het thema dit jaar is: ‘Na regen komt zonneschijn’. We nodigen je dus uit om verkleed in
thema de vierdaagse te lopen. En met name de donderdagavond, want dan zijn er weer mooie
prijzen te winnen!
Wat gaat er de laatste avond gebeuren?
De laatste avond (donderdag) lopen de deelnemers door het centrum en worden ze het laatste stuk
van de route (vanaf het Thalenpark tot aan Sportcentrum Drachten) begeleid door een aantal
lopende orkesten. Ouders, vrienden en omwonenden (belangstellenden/inwoners/toeschouwers)
kunnen zich langs de route verzamelen om de deelnemers binnen te halen. Dit kan ook op het
grasveld bij Sportcentrum Drachten.
Op welk nummer zijn jullie tijdens de Avond4daagse te bereiken?
De organisatie is goed te bereiken per mail. Uw vraag wordt binnen één werkdag beantwoord.
Belangrijke telefoonnummers voor tijdens en in aanloop naar de Avond4daagse, komen binnenkort
op de website te staan. Als u nu al vragen heeft kunt u contact opnemen per mail.

Waar kan ik mijn fiets parkeren?
Wij adviseren iedereen op de fiets te komen. U kunt uw fiets stallen in de fietsenstalling van CSG
Liudger Raai (Leerweg 1) en CSG Liudger Splitting (Leerweg 2). De fietsenstallingen staan op deze
plattegrond getekend.
Waar kan ik mijn auto parkeren?
Wij adviseren u om, indien mogelijk, met de fiets te komen. Mocht u toch met de auto komen, dan
kunt u deze het beste parkeren op de parkeerplaats van het ROC Friese Poort (Splitting 21-23). De
parkeerplaats naast het Sportcentrum was vorig jaar vrij snel vol. Dit wordt tijdens de Avond4daagse
ook aangegeven, dus houd de borden goed in de gaten.
Praktische informatie voor ouders/toeschouwers
Welke maatregelen nemen jullie om de veiligheid van mijn kind te garanderen?
Wij werken net als vorig jaar nauw samen met Smaragd Security en vermijden drukke oversteken
zoveel als mogelijk. Daarnaast werken wij met gecertificeerde verkeersregelaars en
oversteekcoaches (voorheen ‘klaar-over’ genoemd).
Waar kan ik de deelnemers aanmoedigen?
U kunt op elke plek langs de route gaan staan. Houd hiervoor onze website en Facebook in de gaten
en communiceer met de school/organisatie/deelnemer waar u gaat staan om te voorkomen dat u
elkaar misloopt.
Op donderdag lopen de deelnemers tijdens de Koopavond door het centrum en over de Kaden. Dit
zou zeker een mooi moment kunnen zijn.

De routes
Waar is de start- & finishlocatie?
Om de veiligheid en goede logistiek te kunnen waarborgen, wordt er net als vorig jaar gestart en
gefinisht bij het Sportcentrum aan de Leerweg. Ook uit de evaluatie van vorig jaar bleek dat
deelnemers hier de voorkeur aan geven.
Hoe laat moeten we aanwezig zijn?
Net als vorig jaar werken we met starttijden en startgroepen om te voorkomen dat een lange stoet
deelnemers het verkeer in Drachten platlegt en begeleiders de kinderen uit het oog verliezen. We
proberen er rekening mee te houden dat scholen/organisaties die vorig jaar heel vroeg of heel laat
starten nu op een ander tijdstip mogen vertrekken. Eind april ontvangt u meer informatie hierover.
Waar moeten wij ons verzamelen?
Net als vorig jaar verzamelt iedereen zich op het grasveld achter Sportcentrum Drachten. Eind april
ontvangt u meer informatie hierover.
Worden de routes vooraf bekend gemaakt?
Ja! De routes komen op onze website te staan en worden ook op onze Social Media kanalen
geplaatst. Houd deze dus goed in de gaten!
Waarom is de Avond4daagse dit jaar van maandag tot en met donderdag?
Uit de evaluatie van afgelopen jaar kwam naar voren dat 46% liever van maandag tot en met
donderdag loopt en 38% liever op dinsdag tot en met vrijdag. 16% had geen voorkeur. Door nu op
donderdag de laatste route te lopen, kunnen we eindigen met een feestelijke optocht door het
centrum op Koopavond.

Lopen de deelnemers op donderdag over de Kaden?
Net als twee jaar geleden lopen wij op donderdag (Koopavond) door het centrum over de Kaden.
Houd voor alle routes de website en Facebook in de gaten.
Wat gebeurt er in het geval van slecht weer?
Zolang de weersomstandigheden het toelaten, gaat de Avond4daagse door. Bij gevaarlijke
omstandigheden, zoals zware stormen en onweersbuien, houden we de weersvoorspellingen
nauwlettend in de gaten. De organisatie kan dan besluiten om de deelnemers later te laten
vertrekken of die avond af te lasten.
Een afgelaste wandeling van maandag, dinsdag of woensdag wordt niet op een andere dag
ingehaald. Indien de organisatie besluit één van deze avonden af te lassen wordt deze geschrapt en
krijgen alle deelnemers een stempel voor deze dag. Mocht het weer plotseling omslaan tijdens de
wandeling, dan kunnen deelnemers terecht bij overdekte noodstoppen. Deze worden ook op de
plattegronden weergegeven.
Indien de donderdag afgelast wordt, halen we deze avond in op vrijdagavond 17 mei 2019.
Zijn de routes geschikt voor kinderwagens en/of rolstoelen?
De routes zijn over het algemeen geschikt voor kinderwagens en/of rolstoelen. Wij verzoeken u
echter wel van tevoren contact op te nemen me de organisatie. Zo zorgen wij er samen voor dat u op
de route zo min mogelijk hinder ondervindt.

Verkeer/veiligheid
Wie bepaalt wanneer we mogen oversteken?
We moeten rekening houden met de doorgang van het verkeer tijdens een evenement. Dit doen wij
door de inzet van gecertificeerde verkeersregelaars. De aanwijzingen van deze verkeersregelaars zijn
leidend, zij bepalen wanneer deelnemers oversteken.
Indien er geen verkeersregelaars staan bij een oversteek (dit betreft niet gevaarlijke punten), dan is
het aan de oversteekcoaches of begeleiders op dit te bepalen.
Hoeveel begeleiders lopen er met een groep mee?
Voor kinderen tot 13 jaar moet er een begeleider mee. Per 10 kinderen moet er minstens één
begeleider mee lopen. Een begeleider hoeft niet te betalen, maar ontvangt dan ook geen medaille.
Mocht u als begeleider toch graag een medaille willen ontvangen, dan kunt u zich natuurlijk ook als
deelnemer aanmelden.
Wat wordt er verwacht van een begeleider, behalve een hoop enthousiasme?
Per 10 deelnemers (jonger dan 13 jaar) loopt er minstens één begeleider mee. Begeleiders zorgen er
voor dat de groep/klas compleet is en bij elkaar blijft vanaf de start tot het einde. Tijdens het
wandelen is de begeleider verantwoordelijk voor een veilige oversteek. Zij fungeren dan als
oversteekcoaches (klaar-over). Indien er geen verkeersregelaar bij een oversteek staat, bepaalt de
begeleider wanneer een groep veilig over kans steken.
Door het dragen van een hesje is het voor auto’s duidelijk dat zij moeten stoppen. Tijdens de
wandeling zijn begeleiders er alert op dat de kinderen hun afval in een afvalbak gooien of zolang bij
zich houden tot zij een afvalbak tegen komen.
De begeleider is het aanspreekpunt voor de kinderen. Als zij vragen hebben, kunnen zij deze via de
begeleider stellen aan de organisatie.

