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Beste deelnemers aan de avondvierdaagse, 

Volgende week is het zover! Vanaf dinsdag 16 mei tot en met vrijdag 19 mei a.s. loop jij mee met 

de avondvierdaagse in Ugchelen. Er hebben zich totaal 114 kinderen aangemeld!!! Verder lopen er 

veel ouders/broers/zussen/opa’s/oma’s mee. Fantastisch! Laten we nu allemaal duimen dat 

gedurende de gehele 4-daagse het zonnetje schijnt! 

Iedere afstand heeft zijn eigen groepsleider. Hij/zij controleert of de groep compleet is en geeft 

eventuele bijzonderheden door. Als je een avond niet kan lopen geef je dit aan hem door. Je mag 

één avond missen. 

De groepsleider is te herkennen aan een opvallend afstandsbordje in 4 verschillende kleuren. Voor 

de 2,5 kilometer: groen, de 5 kilometer rood, de 7,5 kilometer blauw en voor de 10 kilometer 

oranje en de groepsleider heeft een oranje hesje aan. Naast deze leider zijn er ouders die als voor– 

of achterloper meelopen. Deze ouders kun je herkennen aan het gele hesje met het Marke logo. 

Als de groepsleider of een andere ouder aanwijzingen geeft moet je deze opvolgen. Wij lopen per 

afstand als groep waarbij het niet is toegestaan om voor de voorloper uit te lopen. Daarnaast 

bepaalt de voorloper de snelheid en houdt samen met de andere ouders in de gaten dat de groep 

aaneengesloten en compleet blijft. 

Wij verzamelen iedere avond (met als enige uitzondering op de vrijdagavond voor de 2,5 

kilometer) op het terrein van Voetbalvereniging “Albatross” op de Brouwersmolenweg 440 te 

Ugchelen. Op het grote sportveld staan wij links achterin. Hier hangt in de hoek de gele Marke vlag 

en staan de groepsleiders met de gekleurde afstandsbordjes zoals hieronder: 

 

Op vrijdagavond vertrekt de 2,5 kilometer NIET op het “Albatrossveld”, maar op de Richtersweg 

om 19.30 uur! 
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Regels en afspraken: 

 Op iedere avond wordt er voor iets lekkers en drinken gezorgd voor de kinderen. 

 Neem zelf voldoende drinken mee voor onderweg. Vooral als het warm is.  

 Denk aan regenkleding als de voorspellingen niet zo goed zijn. 

 Loop op de paden. Loop niet door de tuinen of bosjes. 

 Blijf achter de voorlopers en voor de achterlopers lopen. De voorloper bepaalt de snelheid. 

 Blijf als groep bij elkaar. 

 Neem afval mee en deponeer deze in de daarvoor bestemde 

afvalbakken of neem het mee naar huis. 

 Roken tijdens de avondvierdaagse verboden. 

 Op de laatste avond, na de intocht, verzamelen wij op het grote veld 

voor de bekende groepsfoto. 

 Aansluitend kun je je hesje omruilen voor je welverdiende medaille. 

Op de avond van de intocht staat er een kraampje op de Richtersweg waar alle groepen 

langskomen en de 2,5 kilometer start. De 2,5 kilometer moet hier om 19.30 uur verzamelen. Ons 

kraampje is herkenbaar d.m.v. het spandoek van De Marke. Bij dit kraampje krijg je wat lekkers en 

wat te drinken.  

Parkeren: 

Het zal gedurende de 4-daagse erg druk zijn rond voetbalvereniging “Albatross”. 

Er zijn een aantal wegen afgezet zodat u niet overal met de auto kan komen. 

Ook is het mogelijk dat er op diverse plekken een tijdelijk parkeerverbod zal 

gelden om de veiligheid te waarborgen. 

Voor de laatste avond is het belangrijk te weten dat de 2,5 km op de Richtersweg start, maar dat 

het eindpunt bij VV Albatross is. Het is dan handig de auto in de buurt van VV Albatross te zetten. 

Komt u met de fiets dan kan u deze op de Brouwersmolenweg stallen. Deze weg wordt hier 

speciaal voor afgesloten. Het is niet meer toegestaan om ergens anders op het terrein uw fiets te 

stallen. 

 

VEEL PLEZIER ALLEMAAL!!!!! 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Nederlands_verkeersbord_E1.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rauchen_Verboten.svg

