
 

 
 
 
 

  
 

Aan deelnemers en begeleiders van de Avondvierdaagse te Sliedrecht, 
 

Betreft: regels met betrekking tot de veiligheid van de deelnemers en begeleiders van de 
Avondvierdaagse 
 

 Alle deelnemers lopen mee op eigen risico. 
 Groepen bestaande uit meer dan 10 wandelaars: Een begeleider loopt aan het begin van de 

groep en een andere aan het eind van de groep, zodat een verkeersregelaar kan zien waar het 
begin en het eind van de groep is. Dit bevordert het bij elkaar houden van de groepen en het 
tussentijds laten doorstromen van het verkeer. Groepen mogen niet van de route afwijken 
i.v.m. de opstelling van verkeersregelaars bij gevaarlijke oversteekplaatsen. 

 Veiligheidshalve dienen groepen enige afstand van elkaar te houden en andere groepen niet te 

doorkruisen of in te halen. 
 Voor korte pauzes wordt een plek gezocht naast de looproute. 
 Men mag niet eerder vertrekken dan 18.30 uur, omdat de verkeersregelaars pas vanaf dat 

tijdstip op hun post staan. 
 Kinderen moeten netjes in de rij lopen.   
 Ook op een rustige weg als de Tiendweg dient men rekening te houden met fietsers en 

bromfietsers.  
 Als er geen voetpad is, dient men aan de linkerkant van de weg te lopen, dus tegen het 

verkeer in. Degene die voorop loopt, kan de anderen waarschuwen als er een fietser of 
bromfietser aankomt. 

 De opstelling voor het defilé op de laatste wandelavond (vrijdag) in de Maaslaan/Waalstraat 
dient uitsluitend plaats te vinden aan de kant van de rijtjeshuizen. 

 Op de laatste wandelavond wordt de oostzijde van het Dr. Langeveldplein afgesloten voor 

verkeer. Parkeren kan achter de Kerkbuurt. 
 De organisatie doet een beroep op alle deelnemers er zorg voor te dragen, dat nergens op 

enigerlei wijze schade wordt toegebracht aan andermans eigendom en er geen vuil op de 
routes wordt achtergelaten. 

 Weer: Afhankelijk van de weersverwachting, wordt ‘s middags om 15.00 uur door de 
organisator beslist of er die avond gewandeld wordt. Bij afgelasting wordt dit direct vermeld op 
de website van Synergos: www.omnisport-synergos.nl. Bij twijfel kan ook de coördinator 

gebeld worden: 06-10307267. 
 
Wij wensen u een plezierige wandelavonden toe! 
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