AAN: begeleiding groepen 5 km
Beste ouders / begeleiders
De laatste jaren is ons, als organisatie van de Avondvierdaagse Vianen, opgevallen dat de groepen van de

5 km eerder

vertrekken dan de starttijd zoals deze staat vermeld in het routeboekje.

Dit is vanwege de veiligheid van de wandelaars niet toegestaan.
Waarom deze regel:
•
•

•
•
•
•
•

De starttijd van 18.15 uur is gekozen omdat er een scheiding moest komen tussen de wandelaars van 15 – 10
en 5 km.
Wandelaars van 15 en 10 km wandelen in de meeste gevallen sneller, maar doordat zij tussen de groepen
van 5 km komen te wandelen lopen zij langzamer en kunnen de begeleiders van deze groepen geen zicht
houden op hun wandelaars
De deelnemers van de 15 en 10 km komen hierdoor later aan de finish
De controleposten voor de 5 km zijn nog niet op hun plaats
Onze organisatie heeft verkeersregelaars die meestal op verschillende plaatsen dienst moeten doen.
Doordat de wandelaars van de 5 km eerder starten dan toegestaan zijn zij soms niet op hun post.
Doordat de wandelaars van de 10 km later zijn dan gepland langs komen, kunnen zij niet op tijd op hun
volgende post zijn.
De EHBO, langs de route aanwezig kunnen niet op tijd op hun post zijn

Al met al diverse redenen waarom vroeger starten dan 18.15 uur onwenselijk en onveilig is. Wij, als organisatie,
proberen de avondvierdaagse zo veilig mogelijk te laten verlopen maar dan moeten de deelnemers zich ook houden
aan de spelregels.

Nogmaals het verzoek om niet eerder te starten dan 18.15 uur.
Als deze oproep niet het gewenste resultaat heeft zullen wij volgend jaar andere maatregelen moeten nemen.
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