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Vier avonden gezelligheid en sportief bezig zijn; 
dat is de avondvierdaagse! 

 
Een uniek en ongekend populair evenement in Zwijndrecht; jaarlijks 
lopen er meer dan 2000 deelnemers mee en dit aantal groeit nog ieder 
jaar.  

 
Om dit evenement mogelijk te maken zijn veel vrijwilligers nodig; vrijwilligers die op 
diverse manieren meehelpen om de avondvierdaagse mogelijk te maken. Tijdens iedere 
wandeltocht worden er controle’s uitgevoerd om te bepalen of de deelnemers de gehele 
route hebben gelopen. 

 
Voor de avondvierdaagse 2017 (dinsdag 6 juni t/m vrijdag 9 juni) zijn we op zoek naar 
minimaal 2 vrijwilligers die mee willen helpen als controleur.  
 

Wat doet een controleur? 
 De belangrijkste taak is het knippen van alle startkaarten bij de start of onderweg. 

 Zorgt dat onvoorziene knelpunten in de route zo snel mogelijk doorgegeven worden via 
de portofoon, zodat er gelijk op kan worden geanticipeerd door de verkeersregelaars. 

 Zorgt dat eventuele weggebruikers om worden geleid.  

 Voorziet de deelnemers en toeschouwers aan de zijlijn van informatie.  
 

Wat wordt er van je gevraagd? 
 Twee, drie of vier avonden aan de slag als controleur. 

 Bijwonen van één informatieavond van ±1,5 uur. 

 Je bent minimaal 16 jaar. 

 Je bent in staat om langere tijd te staan en te lopen. 
 

Wat krijg je er voor terug?  
 Een hele leuke uitdaging en ervaring!  

 Je werkt in een gezellig en enthousiast team. 

 Jouw hulp zorgt ervoor dat de kinderen en volwassen blij worden van jouw knipjes. 

 En ... jouw hulp zorgt ervoor dat de avondvierdaagse kan blijven bestaan!  
 
Ben jij die stressbestendige, oplossingsgerichte, vriendelijke, niet provocerende, 
enthousiaste persoon en ben je bekend in Zwijndrecht? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Aanmelden kan direct via www.vierdaagsezwijndrecht.nl. 
Heb je vragen of wil je meer informatie, mail naar veilig@vierdaagsezwijndrecht.nl.  
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