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1 Algemeen 
 

1.1 Draaiboek 
 

Voor u ligt het “Draaiboek voor de Avondvierdaagse De Bilt/Bilthoven”, voor scholen en 
verenigingen.  
 
In dit draaiboek is alle relevante informatie beschikbaar voor scholen met betrekking tot 
afspraken, procedures en andere zaken voor de Avondvierdaagse (A4D).  
 
Dit document geeft informatie voor de verdere organisatie voor loopdagen zelf en kan vrij 
gedeeld worden met iedereen die betrokken is bij de organisatie binnen de school.  
 
Dit draaiboek wordt standaard naar de bekende contactpersonen gestuurd op de bij de 
organisatie bekende e-mailadressen. Verder is de laatste versie beschikbaar via de website. 
 

1.2 Supporter van Schoon 
 
De organisatie is Supporter van Schoon. U toch ook? 
 
Wij helpen door de velden te voorzien van kliko’s om afval te deponeren. De organisatie 
deelt ook vuilniszakken uit bij de start. Dit is voor het verzamelen van afval tijdens het 
wandelen. Hiermee houden we De Bilt en Bilthoven schoon.  
 

 

 

 

1.3 De Sociaalbokaal  
 
De Sociaalbokaal is afgeschaft. Het afschaffen van de sociaal bokaal was geopperd tijdens 
de informatieavond voor de scholen. De organisatie heeft alle deelnemende scholen hiertoe 
gevraagd een uitspraak te doen over het afschaffen en de achterliggende reden. Een 
meerderheid van de scholen heeft gereageerd die allemaal voor het afschaffen waren om de 
volgende redenen: 
 

• Normaal gedrag hoeft niet beloond te worden 

• Geen duidelijke criteria 

• Het negeren van positief gedrag van de overige groepen 

• Sociaal gedrag moet geen competitie zijn 

 
De organisatie heeft een wandelregelement beschikbaar gesteld op haar website.  
Zie http://www.avondvierdaagse-debiltbilthoven.nl/pagina/wandelreglement    

 



 

A4D 2019, V2, Definitief 

 
Pagina 4 of 11 

 

2 Beleid en communicatie 
 

 

2.1 Aansprakelijkheid A4D organisatie en herkenbaarheid A4D medewerkers 
Alle deelnemers lopen voor eigen risico. De organisatie van de A4D stelt zich niet 
aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook. Ook stelt de A4D zich niet aansprakelijk 
voor verlies of diefstal van meegebrachte eigendommen. 
  
De medewerkers die in opdracht van de organisatie diverse werkzaamheden verrichten 
rondom het start/finishterrein zijn herkenbaar aan een blauw vest. Zij zijn de aangewezen 
personen om eventuele vragen aan te stellen. Ook willen wij erop wijzen dat het van belang 
is om hun aanwijzingen op te volgen.  
 

Overige medewerkers van de A4D zijn herkenbaar met witte t-shirts met het A4D logo: 
 

 
 

2.2 Richtlijnen begeleiding  
 

Om het wandelfestijn ook echt een evenement voor de kinderen te laten zijn, heeft de 
organisatie richtlijnen opgesteld voor de begeleiding. Deze zijn als volgt: 
 
Vaantjesavond: 
De organisatie heeft vastgesteld dat de begeleiding van de kinderen die vaantjesavond lopen 
2:1 optimaal is. Dit betekent dat er per 2 kinderen maximaal 1 ouder begeleiding toegestaan 
is.  
 
5 kilometer en 10 kilometer: 
De organisatie heeft vastgesteld dat de begeleiding van kinderen die alle 4 de dagen lopen, 
5:1 optimaal is. Dit betekent dat er per 5 kinderen maximaal 1 ouder begeleiding toegestaan 
is.  
 

2.3 Communicatiekanalen 
 

Tijdens de Avondvierdaagse communiceren wij via onze website, Facebook en WhatsApp. 
Houd daarom de website www.avondvierdaagse-debiltbilthoven.nl en Facebook in de gaten. 
 
Hier staat ook veel informatie die voor de ouders van belang is om te weten. 
 
Tijdens de loopdagen zullen belangrijke berichten gecommuniceerd worden naar de 
contactpersonen van de afstanden via WhatsApp. Op het inschrijfformulier kunt u de 
contactgegevens van de contactpersonen doorgeven. 
 
Graag vragen wij u om ook ouders over de informatie op deze website te informeren.  
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2.4 Contactpersonen 
 

Iedere school geeft voor beide afstanden een contactpersoon op, op het inschrijfformulier. 
Dit contactpersoon is het aanspreekpunt voor de organisatie in geval van bijzonderheden 
tijdens de wandeldagen. Communicatie zal via een WhatsAppgroep plaatsvinden. De 
contactpersonen zullen door de organisatie enkele dagen vooraf toegevoegd worden. 
 

2.5 Weersvoorspellingen 
 

Bij onverhoopt (te) slecht weer zal de organisatie uiterlijk 17:00 uur via de website en andere 
mediakanalen (Facebook en WhatsApp) laten weten of er wel of niet gelopen gaat worden.  
 
Voor de procedure kunt u terecht op: http://www.avondvierdaagse-
debiltbilthoven.nl/pagina/procedure-ivm-weersvoorspellingen  
 

2.6 Vaantje, medailles en certificaten ophalen 
 
De vaantjes, medailles en de certificaten, kunnen vanaf vrijdag 31 mei t/m zaterdag 1 juni 
opgehaald worden bij Bike Totaal Mastwijk tweewielers, op Oude Brandenburgerweg 4, 
Bilthoven.   
 

Vanaf dinsdag 4 juni 17:30 uur kunnen de medailles op één van de vier avonden van de A4D 
afgehaald worden bij de inschrijftafel op de start/finish terrein. 
 

2.7 Parkeerkaart  
 

De parkeerkaart kan de school gebruiken om op de 4e avond (Intocht) de Laan van 
Weltevreden in te kunnen rijden met eventuele versnaperingen voor de wachtende leerlingen 
vooraf aan de intocht.  
 
U ontvangt deze parkeerkaart tegelijk bij het ophalen van de medailles.  
 
LET OP: er wordt per school één parkeerkaart verstrekt. Plaats de kaart duidelijk in het zicht 
bij de voorruit. Auto’s zonder zichtbare parkeerkaart worden geweigerd. De auto’s moeten 
tussen 19:00 een 19:15 uur in deze laan zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

A4D 2019, V2, Definitief 

 
Pagina 6 of 11 

 

3 Parkeren fiets en auto 
 
Om voor de deelnemende kinderen de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen, geldt met 
betrekking tot het parkeren van de auto’s en het stallen van de fietsen het volgende:  
 
Het start/finish terrein is alleen bereikbaar via de Alfred Nobellaan. Alle fietsen moeten 
gestald worden op het parkeerterrein van de sporthal.  
 
De toegang tot het start/finish terrein is alleen open voor fietsers.  
 
Voor de automobilisten geldt dat de auto's net zoals de voorgaande jaren geparkeerd 
kunnen worden op het “doodlopende” gedeelte van de Biltse Rading. De automobilisten 
worden vriendelijk verzocht hun auto dan ook daar te parkeren en niet her en der in de wijk. 
Hierbij dient men te letten op specifieke instructies van de verkeersregelaars.  
 
Men kan lopend met de kinderen naar het start/finish terrein. Dit met als doel de veiligheid 
van fietsers en wandelaars zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.  
 
Informeer de ouders vooraf goed over het parkeerbeleid. 
 
Parkeergelegenheid:  
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4 Vertrek 
 

4.1 Startposities en tijden 

Dit jaar gaat de organisatie werken met startintervals en een daarop aangepaste indeling van 
het veld.  In groepen van 5 scholen zal met een interval van 5 minuten gestart worden. Het 
startsein zal om 18.30 gegeven worden voor de 10 km en om 18:45 voor de 5 km.  

Scholen kunnen hierdoor ouders een passende verzameltijd doorgeven. Zie in tabel de 
startintervals per school. 

Er zal tevens gewerkt worden met een luide stadion toeter om de startmomenten aan te 
geven. Tevens zal een vrijwilliger op het veld lopen om de begeleiders met hesjes te 
attenderen op het aankomende startmoment. De organisatie vraagt de coördinatoren om de 
begeleiders goed hierover te informeren en dat zij ook de groep startklaar hebben.   

 10 KM 5 KM 

 Start positie/ Starttijd Start positie Starttijd 

Wereldwijs 1 

Groep 1 18.30 

15 

Groep 4 18:45 

De Rietakker 2 16 

Michaelschool 3 17 

Patioschool De Kleine Prins 4 18 

Groen van Prinsterenschool 5 19 

De Regenboog 6 

Groep 2 18.35 

20 

Groep 5 18:50 

Montessorischool 7 21 

De Beiaard 8 22 

OBS Voordorp 9 23 

Julianaschool 10 24 

Het Zonnewiel 11 

Groep 3 18:40 

25 

Groep 6 18:55 Paulusschool 12 26 

Vereniging Samen Verder 13 27 

  
De laatste dag vertrekt de 10 km om 18:15 uur en de 5 km om 18:30 uur. 
 

 10 KM 5 KM 

 Start positie/ Starttijd Start positie Starttijd 

Wereldwijs 1 

Groep 1 18.15 

15 

Groep 4 18:30 

De Rietakker 2 16 

Michaelschool 3 17 

Patioschool De Kleine Prins 4 18 

Groen van Prinsterenschool 5 19 

De Regenboog 6 

Groep 2 18.20 

20 

Groep 5 18:35 

Montessorischool 7 21 

De Beiaard 8 22 

OBS Voordorp 9 23 

Julianaschool 10 24 

Het Zonnewiel 11 

Groep 3 18:25 

25 

Groep 6 18:40 Paulusschool 12 26 

Vereniging Samen Verder 13 27 
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4.2 Verzamelen 
 
De startposities komen overeen met de nummerborden op het veld. Scholen verzamen zich 
bij het opgegeven nummer.  
 
We verzoeken jullie het startnummer naar alle ouders te communiceren. Belangrijk is 
ook het startnummer goed met de kinderen te communiceren. 
 

 
 
Scholen tijdens de start niet compleet zijn en daardoor niet op tijd kunnen vertrekken, dienen 
helemaal achteraan aan te sluiten en zullen dan als laatste moeten vertrekken.  
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5 De VKR’s 
 

De verkeersregelaars (VKR) zijn een verplicht onderdeel van de vergunning welke door de 
gemeente afgegeven wordt. Zonder VKR’s géén Avondvierdaagse. 
 
 
De organisatie werkt met beroeps en andere gediplomeerde verkeersregelaars. Deze 
verkeersregelaars zijn herkenbaar aan onderstaande hesjes: 
 

 
 

Het is voor de veiligheid van de kinderen, begeleiders én omstanders dat iedereen de 
aanwijzingen van deze verkeersregelaars opvolgt.  
 
De organisatie levert per ingeschreven afstand (5 km en 10 km) 2 hesjes ,een gele en een 
oranje, welke door de voorste begeleider (de gele) en de achterste begeleider (de oranje) 
van de groep gedragen dient te worden.  
 
Deze hesjes zorgen ervoor dat de verkeersregelaars zien  waar welke groep begint en 
eindigt. Het geeft hiermee tevens de grootte/lengte van de groep aan.  
Dit is van cruciaal belang bij het oversteken van de kruispunten.  
 
Instrueer alle begeleiders daarom om goed elkaar blijven van de groep en  dat de 
begeleiders met de hesjes ook echt vooraan lopen en achteraan de groep lopen.  
 
Groepen mogen elkaar tijdens het wandelen dan ook niet inhalen. Inhalen op een 
groep is alleen mogelijk bij de rustplaatsen (bv bij het overslaan van de rust).  
 
De hesjes worden tegelijk met de medailles uitgedeeld. Na de intocht kunnen de hesjes 
worden ingeleverd bij de inschrijftafel. De betaalde borg wordt terugbetaald.  
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6 De routes 
 

6.1 Routedocumenten 
 
De routes zijn te allen tijde onder voorbehoud. De organisatie kan dit altijd nog wijzigen om 
diverse redenen. Wanneer dit noodzakelijk blijkt, dan wordt men zo snel mogelijk daarvan op 
de hoogte gebracht. De routes zijn beschikbaar via de website als een google map en als 
PDF. Zie http://www.avondvierdaagse-debiltbilthoven.nl/pagina/de-routes-5-en-10-kilometer 
 
Het document van de routes omvat een tekstgedeelte en plattegronden om het een en ander 
te verduidelijken. Het is raadzaam om deze routes ook binnen je eigen school te 
communiceren. Dit document ontvangt u via e-mail. De routes zijn ook op de website 
beschikbaar.  
     
Op gevaarlijke kruispunten en oversteekplaatsen staan gediplomeerde verkeersregelaars. 
Deze verkeersregelaars zijn herkenbaar aan hun hesje (zie hoofdstuk 5).  
 

6.2 Eikenprocessierupsen 
 

De organisatie zal vooraf aan het lopen alle routes controleren op de aanwezigheid van 
rupsen. Bij constatering van nesten zal contact opgenomen worden met de gemeente.  
 
Gezamenlijk zal gekeken worden welke aanpak het beste werkt. Via de website zal hierover 
gecommuniceerd worden. 
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7 De rustplaatsen  
 
Men dient bij de rustplaatsen rekening te houden met de aankomende en vertrekkende 
lopers. 
 
Om het vertrek na het rustmoment zo soepel mogelijk te laten verlopen vraagt de organisatie 
om op de volgende zaken te letten: 

• Directe aansluiting op de oranje hesjesdrager van een passerende school de groep  

• Let op dat de groep compleet vertrekt om gaten in de groep te voorkomen. 
 
Het verzoek is aan de scholen om de tafels met eten en drinken zo goed mogelijk aan de 
zijkant te zetten. Het looppad dient vrij te blijven voor de lopers.  
 
Voor de exacte locaties van de rustplaatsen zie de routes op de website. 

8 De intocht  
 
De intocht start vanaf de Laan van Weltevreden. Hier zullen de muziekbands & fanfare aan 
de intocht toegevoegd worden. 
 
Bij binnenkomst van de Laan van Weltevreden gelden de volgende regels: 
 
• De opstelplaats voor de intocht is hetzelfde als het startnummer van de 10 km. Deze 

nummers worden duidelijk aangeven.  
• Houd de kinderen bij elkaar zodat ze andere, vooral kleinere groepen niet verdringen; 
• De organisatie zal een teken van vertrek geven; 
• De intocht is alleen voor de lopers die alle 4 de avonden gelopen hebben. (Dus niet de 

lopers die op woensdag voor het vaantje gelopen hebben); 
• De start van de intocht is om ca. 20:00 uur. Ouders kunnen vanaf de Groenekanseweg 

op de route van de intocht hun opwachting maken. Zie website voor de route.  
  
 
Een schone, veilige en sportieve Avondvierdaagse doen we met zijn allen! 
 
Voor vragen van welke aard dan ook kan men zich wenden tot: 
    
info@avondvierdaagse-debiltbilthoven.nl 
     


