
 
 
Spelregelkaart Avond4Daagse Werkendam 
 
De Avondvierdaagse is goedgekeurd door de ZHWB. 

 
Onderwerp Toelichting 
 
Afstanden 

 
3 - 5 - en 10 km 

 
Start en eindlocatie Maandag/ dinsdag/ donderdag en vrijdag 

Sportcomplex de Zwaaier, Nieuwe Kozakken Stoep 
te Werkendam 
 
Woensdag 
Goezate, Raadhuislaan 4 te Werkendam 
 

Bestuur Telefoon: 06 53 18 67 66  

 
Start- en eindtijden Maandag t/m donderdag: 

10 km vanaf 18.00 uur; 5 km vanaf 18.15 uur; 3 km 
vanaf 18.30 uur. Vrijdag: 10 km. vanaf 18.00 uur; 3 
en 5 km vanaf 18.30 uur in verband met defilé. 
 
Uiterste sluitingstijd: 21.00 uur 

 
Inschrijfgeld Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 voor kinderen tot 

en met 15 jaar; tot 60 jaar betaalt men € 4,00 p.p. ; 
personen vanaf 60 jaar betalen weer € 3,50 p.p.; 
na-inschrijven € 1,00 p.p. extra. 
 

Medailles Wie de Avondvierdaagse loopt, ontvangt de 
Avondvierdaagse medaille met het aantal keer dat 
er al deelgenomen is. Indien men de medaille is 
kwijtgeraakt, dan kan men voor € 2,00 een nieuwe 
kopen bij de organisatie. 



 
Meldplicht Op de dagen dat men loopt, meldt men zich aan 

het startbureau. Een geldige start wordt verkregen 
nadat de startkaart van een gaatje is voorzien. 
Gedurende de route is er nog een controle.  
 

Uitreiking Men ontvangt de medaille op donderdag na het 
lopen van 4 volle dagen of vrijdag vóór de start 
middels het inleveren van de startkaart.  
 

Wandelboekjes Wie een kilometer/wandelboekje bezit, kan de 
Avondvierdaagse hierin laten bijschrijven aan de 
speciaal daarvoor ingerichte tafel (dinsdag t/m 
donderdag). Kilometer/wandelboekjes zijn daar 
ook te koop voor € 1,00 per stuk. 
 

Defilé Op vrijdagavond zal een gezamenlijke intocht met 
defilé plaatsvinden. De deelnemers worden 
verzocht de aanwijzingen van de organisatie op te 
volgen. 
 

Alg. bepalingen 
 

Aanwijzing van de politie, leiding en controleurs 
dienen stipt te worden opgevolgd. Voor schade 
voortvloeiend uit, ontstaan door of verband 
houdend met de AVD, aanvaarden de 
organisatoren geen aansprakelijkheid. Door 
inschrijving en deelname aan deze AVD zijn deze 
punten, richtlijnen en bepalingen van de ZHWB 
van toepassing. In alle gevallen waar het 
reglement niet in voorziet beslist het comité. 

 
Tijdens de avondvierdaagse zijn de ingeschreven deelnemers W.A. 
verzekerd! 
 
 


