
REGLEMENT 50e AVONDVIERDAAGSE NUENEN 2019
----------------------------------------------------------------------------------------

ALGEMEEN:
Deze avondvierdaagse wordt georganiseerd door het
COMITÉ AVONDVIERDAAGSE NUENEN,
onder auspiciën van de KWBN (Koninklijke Wandel Bond Nederland).

DATA:
Dinsdag  04  juni  t/m  vrijdag  07   juni 2019

STARTBUREAU:
Dit is gevestigd op sportpark "de Lissevoort", in de kantine van H.S.C.N., Honk- en Softbal Club Nuenen

AFSTANDEN:
Men kan kiezen uit 5, 8 of 12 km. 

INSCHRIJVEN SCHOLEN EN VOORINSCHRIJVING INDIVIDUELEN:

Voor scholen en groepen na telefonisch afspraak op 23 en 28mei tussen 19.00 en 20.30 uur in:
De Drietip

Sportlaan 4-6, Nuenen
Scholen en groepen kunnen hiervoor een afspraak maken met Gerda Plieger

Telefoon 040-2844466
Individuelen kunnen zich inschrijven zonder afspraak bij de filialen van de Jumbo op de Smidse en in het

Kernkwartier van 27 mei t/m 1 juni

Hier bedraagt het (voor)inschrijfgeld € 3, - per persoon

Bij inschrijven van deelnemers voor de start op de eerste avond van de avondvierdaagse zelf, bedraagt het
inschrijfgeld € 4, - per persoon. Er wordt geen reductie verleend aan personen die geen medaille wensen.
Leden van een wandelbond krijgen op vertoon van de ledenpas € 1,- korting.

INLICHTINGEN:
Bij bovenstaande organisatoren

MEDISCHE VERZORGING:
Deze wordt verzorgd door de E.H.B.O. vereniging St.Clemens, Nuenen

HERINNERINGSMEDAILLE:
Iedere deelnemer, die alle VIER avonden heeft deelgenomen, heeft recht op een herinneringsmedaille.

VERZEKERING:
Alle betalende deelnemers vanaf VIER jaar zijn tijdens de avondvierdaagse collectief aanvullend W.A. 
verzekerd via de KWBN.
Kinderen onder de vier jaar zijn formeel géén deelnemer en vallen daarom onder de verantwoording van 
ouders, c.q. begeleiders.

VERZAMELEN:
Ook in 2019 is de Avondvierdaagse van Nuenen te gast bij de Honk- en Softbal Club Nuenen (H.S.C.N.). Alle
deelnemers, individuelen en groepen, verzamelen zich op het daartoe aangewezen veld van de H.S.C.N. Uit
het  oogpunt  van  veiligheid  en  overzicht  dient  men zich  hieraan te  houden.  Het  is  de  enige  manier  om
reglementair te kunnen starten.
Het veld is bereikbaar via de hoofdingang van het sportpark De Lissevoort. De ingang van de velden van
H.S.C.N. ligt rechts aan het centrale pleintje in het sportpark. Direct na de ingang van het terrein van H.S.C.N.
ligt het veld waarop men zich moet verzamelen. Verzamelen kan vanaf 18.00 uur.

STARTEN:
Gestart wordt er op een teken van de organisatie.
U verlaat dan pas het terrein van H.S.C.N. via de uitgang aan de achterkant. Te vroeg starten kan niet worden
toegestaan omdat dan de controleposten nog niet bezet zijn en de oversteekhulpen en de EHBO nog niet
paraat zijn.
Bij terugkeer van de route wordt de hoofdingang van het terrein van H.S.C.N. gebruikt. De routes eindigen op
het veld van vertrek.
In het algemeen zullen eerst de individuele deelnemers starten, dan de groepen die 12 km lopen, daarna de
groepen voor de 8 kilometer en vervolgens de groepen voor de 5 kilometer. In principe is de start om resp.
18.30 uur, 18.33 uur en 18.36 uur.



AFMELDEN:
Individuele deelnemers, evenals de contactpersonen van de scholen dienen zich iedere avond af te melden.
Hiertoe blijft het startbureau tot 21.00 uur geopend. Deze tijdige afmelding is nodig om voor een medaille in
aanmerking te komen

ROUTE BESCHRIJVING:
Bij de inschrijving wordt een programmaboekje overhandigd met daarin alle route beschrijvingen. Het is dus
gewenst om het boekje goed te bewaren. U heeft het elke dag nodig. Reserveboekjes zijn beperkt aanwezig.
Deelnemers die afwijken van de route of deze bekorten, worden gediskwalificeerd.

STARTBEWIJZEN:
De startbewijzen dienen  elke avond voor het vertrek te worden opgehaald bij  het  startbureau en na het
beëindigen van de route weer te worden ingeleverd. Voor de groepen gebeurt dit door de groepsleiders.

VIER AVONDEN:
Alleen  als  men 4 avonden deelgenomen heeft,  heeft  men recht  op  een medaille.  Aan de  hand van de
startbewijzen  wordt  dit  gecontroleerd.  Men  kan  ook  minder  dan  4  avonden  meelopen,  het  inschrijfgeld
bedraagt dan € 1, - per avond en men krijgt dan geen medaille.

TRACTATIE/VERZORGING DOOR DE SCHOLEN:
Om de verkeersveiligheid en de veiligheid van de deelnemers niet in gevaar te brengen heeft de organisatie
zogenaamde  “Drinken  Scholen”  plaatsen  aangewezen.  Deze  zijn  aangegeven  in  het  programmaboekje.
Alleen hier kunnen de scholen een versnapering aanbieden.

CONTROLEPOSTEN:
In principe zijn er iedere avond drie controleposten. U dient daar uw startbewijs aan te bieden om af te laten
stempelen.

DE LAATSTE AVOND:
Op  de  laatste  avond  worden  de  wandelaars  op  het  laatste  stuk  van  de  route  vanaf  een  verzamelpunt
(aangegeven  in  het  programmaboekje)  begeleid  door  showcorps  "O&V".  Om iedereen hier  aan  te  laten
deelnemen, vervalt op deze avond de 12 kilometer afstand en zijn er gewijzigde starttijden. De wandelaars die
8 kilometer lopen starten dan vanaf 18.30 uur en diegenen die de 5 kilometer lopen, starten vanaf 18.50 uur.
De  bedoeling  hiervan  is,  dat  alle  deelnemers  ongeveer  gelijktijdig  bij  het  verzamelpunt  aankomen.
Deelnemers die hebben ingeschreven op de 12 km. kunnen kiezen uit 5 of 8 km.
Het vertrek vanaf het verzamelpunt naar het centrum is uiterlijk 20.15 uur, waarna er gezamenlijk naar het
centrum zal worden gelopen. De aankomst bij het park zal om ongeveer 20.30 uur plaatsvinden.

UITREIKEN MEDAILLES:
Groepen:
Het uitreiken van de medailles aan de scholen gebeurt in het park op de kiosk en wel aan de groepsleiders,
c.q. de schoolvertegenwoordigers.
Individuelen:
De individuele wandelaars ontvangen hun medaille tegen inlevering van hun startkaart van de laatste avond
op de kiosk in het park.

VERKEERSREGELAARS EN CONTROLEURS:
De aanwijzingen van de verkeersregelaars en de controleurs, herkenbaar aan de gele hesjes, dienen strikt te
worden opgevolgd.

ROLSTOELDEELNEMERS:
Rolstoelgebruikers met hun begeleiders kunnen ook deelnemen aan deze avondvierdaagse. Voor hen is de 5 
kilometer route aangepast. De routebeschrijving wordt separaat aangereikt.
Eventuele scootmobielen dienen zich in wandeltempo te verplaatsen en achter de rolstoeldeelnemers aan te 
sluiten

TOEZICHT
Het gedrag en de veiligheid van minderjarige deelnemers (lees de schoolkinderen) staat volledig onder de
verantwoording van de ouders c.q. begeleiders, niet die van de organisatie.

NIET TOEGESTAAN
In verband met de veiligheid zijn Nordic Walkingstokken NIET toegestaan. 
Honden, zowel loslopend als aangelijnd zijn NIET toegestaan op de routes.

SLOTBEPALING:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.
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