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Inleiding 
 
2020 is een bijzonder editie van de 4 Mijl van Assen. Vanwege de Covid-19 maatregelen is een 
standaard editie van de 4 Mijl van Assen en het 4 Mijl Festival niet mogelijk. 
 
Per 1 september is er weer de mogelijkheid om evenementen te organiseren en per 1 juli zijn de 
maatregelen al zodanig versoepeld dat het mogelijk is om een beperkt evenement te organiseren. 
Dit speciaal veiligheidsplan is onderdeel van het draaiboek van de 4 Mijl van Assen 2020 en is 
daarmee één geheel. 
 
Dit draaiboek is risico gebaseerd. 
 

Uitgangspunten 
De uitgangspunten van dit veiligheidsplan zijn: 

• Checklist van de veiligheidsregio Drenthe 
• Protocollen baanwedstrijden en loopevenementen van de atletiek unie 

(versie 26 juni) 
• RIVM maatregelen 
• Protocollen NOC/NSF 

 
Samenvatting belangrijkst regels : 

• Deelnemers tot 12 jaar hoeven niet te voldoen aan afstand van 1,5 meter 
• Jeugd 12-18 hoeven niet te voldoen aan afstand van 1,5 meter 
• Volwassenen boven 18 moeten voldoen aan 1,5 meter afstand (In ieder geval bij de start) 
• Voor sporten is geen 1,5 meter afstand noodzakelijk 
• Bij meer dan 250 deelnemers is gezondheidscheck noodzakelijk. 
• Maximaal 250 toeschouwers toegestaan. 

 
De maatregelen zijn continue aan verandering onderhevig. Dit plan wordt dan ook bijgehouden 
met de laatste ontwikkelingen en informatie. Mocht daar aanleiding toe zijn worden de 
veranderingen met alle betrokken partijen gecommuniceerd. 
 
Andere uitgangspunten zijn  

• Het Anne Frank Park is groot genoeg om ruim afstand te houden 
• Specifieke doelgroep : Hardlopers komen met één doel en zijn over het algemeen zeer 

gedisciplineerd. 
 

Doelgroep 
De doelgroepen voor de veiligheidsplan : 

• Vergunningsverstrekker (Gemeente Assen) 
• 4 Mijl van Assen organisatie 
• Terrein beveiliging (namens 4 Mijl van Assen organisatie) 
• EHBO 
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• Handhaving 
• Hulpdiensten (Politie/Brandweer/Ambulance) 

 
 

Organisatie 
Aan de organisatie is een speciaal Corona aanspreekpunt toegevoegd. Deze is aanspreekpunt voor 
zaken die te maken hebben met de Corona maatregelen zoals Corona communicatie en bewaking 
van de maatregel zoals de 1,5 meter regel. Dit aanspreekpunt heeft een eigen team en stuurt deze 
aan. Dit team bestaat uit 6 speciale Corona dames die de 1,5 meter afstand in de gaten houden, 
deelnemers naar de startplek wijzen en helpen met het uitvoeren van alle maatregelen zoals in dit 
draaiboek opgenomen zijn. Mocht het noodzakelijk zijn om extra maatregelen te nemen om de 
veiligheid te garanderen dan roept dit aanspreekpunt het kernteam Corona bij elkaar. 

Kernteam corona 
Het kernteam Corona 4 Mijl van Assen bestaat uit : 

1. Coördinator Corona    : Paul Albronda 
2. Coördinator 4 Mijl van Assen  : Bertjan Marree 
3. Coördinator route    : Daan den Hartog 
4. Coördinator EHBO    : n.n.t.b. 
5. Vertegenwoordiger handhaving  : n.n.t.b 
6. Vertegenwoordiger veiligheidsregio : n.n.t.b. 

  
 
De eerste 4 staan met elkaar in contact via portofoons 
 
Dit team heeft het mandaat om alle noodzakelijke maatregelen te nemen waaronder het 
beëindigen van de 4-Mijl van Assen of een onderdeel ervan. . 
 

Voorbereiding 
In de week voor de 4 Mijl van Assen is er een bijeenkomst met alle leden van het kernteam 
Corona (bij voorkeur in het Anne Frank Park). Daar wordt het draaiboek doorgenomen, eventuele 
aanpassingen besproken en is er mogelijkheid voor stellen van vragen.  
 
In de periode daarvoor is er een test van de startprocedure om te oefenen en te beoordelen of het 
startprotocol in de praktijk werkt 
 

Verschillende onderdelen 
De 4 Mijl van Assen is onderverdeeld in een aantal onderdelen en een aantal onderdelen 
vervallen. 
 
Vervallen onderdelen 

De vervallen onderdelen zijn : 
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• 4 Mijl Festival waaronder : 
o Sportplein 
o Fair 
o Kinderplein 
o Catering met hapjes en drankjes 
o Podium met band en muziek 

• Bedrijvenloop 4 Mijl van Assen 
• Familieteam en andere teams 4 Mijl van Assen 

 
Onderdelen die wel doorgaan 

De onderdelen die doorgaan zijn : 
• Rabo Scholencompetitie Assen voor basisschool leerlingen 
• 4 Mijl van Assen voor volwassenen 

Extra toegevoegd : 
• Scholierenloop voor leeftijd 12-18 jaar. 

 
 

Algemene maatregelen 
 
De algemene maatregelen zijn : 
 

• Extra info over maatregelen aan alle deelnemers : 
o In de nieuwsbrief 
o Extra info in het startpakket 

 
• Ontmoedigen van publiek. 

o In algemene communicatie : 
 Nieuwsbrief aan deelnemers 
 Facebook/Instagram pagina 

 
• Als er toch publiek komt dan moet deze op 1,5 meter blijven door : 

o Mededelingen op de aanwezig LED borden 
o Mededelingen via geluidsinstallatie 
o In algemene communicatie 

 Nieuwsbrief aan deelnemers 
 Facebook/Instagram 

o Per 1 dranghek mag er 1 persoon staan (dat is 2,10 meter) eventueel 2 als deze één 
gezin vormen (bv ouders kind) 

o Aanwijzing van de aanwezige Corona dames 
 

• Parcours in Anne Frank park 
o Deze wordt in zijn geheel afgezet door hekken en lint 
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o Publiek op het parcours is niet toegestaan alleen één ouder van groep 1 en 2 mag 
meelopen. Echter achteraan starten en ouder moeten 1,5 meter afstand houden tot 
andere deelnemers en anders ouders. 

o Ze worden hier op gewezen door de speaker en corona dames 
 

• Medailles, fruit en water wordt niet aangereikt maar liggen in (open) kramen klaar, 
vrijwilligers staan daardoor altijd op 1,5 meter afstand tot de deelnemers. Er zijn extra 
kramen (dubbel aantal) om file vorming te vermijden 
 

• De corona dames vangen alle deelnemers op en zorgen voor doorstroming en het geven 
van richting voor de looproutes (zie bijlage) om Anne Frank park te verlaten 
 

• Toiletten : 
o Er zijn een dubbel aantal toiletten t.o.v. vorig jaar. Eén grote unit en verspreid op 

het terrein extra Dixi’s en plaskruizen. 
o Er zijn 6 plekken bij de toiletten om handen te wassen deze staan bij de 

startvakken en worden na de start verplaatst naar de finish 
o Toiletten worden regelmatig schoongemaakt 

 
• Eénrichtingsverkeer 

o Het hele Anne Frank Pak is éénrichtingsverkeer. Aangegeven door extra borden 
(zie bijlage voor overzicht) 
 

• Geen prijsuitreiking 
o Om concentratie van deelnemers/publiek te voor komen is er geen prijsuitreiking. 

De bekers voor Scholencompetitie en scholierenloop worden later per post 
verstuurd en/of gebracht als het in Assen is. 
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Maatregelen Raboscholencompetitie AssenRuns 
Naast de standaard maatregelen zoals opgenomen in het standaard deel 
Zijn er geen extra Corona maatregelen nodig. 
 
Maximaal aantal deelnemers : 250 
 

Maatregelen Scholierenloop 
Naast de standaard maatregelen zoals opgenomen in het standaard deel 
Zijn er geen extra Corona maatregelen nodig. 
 
Maximaal aantal deelnemer : 250 
 

Maatregelen 4 Mijl van Assen 
 
Maximaal aantal deelnemer : 1250 
 
De maatregelen zijn opgebouwd in fases van de loop : 
 
Inschrijving 

Bij  inschrijving moet de verwachte eindtijd opgegeven worden. Deze eindtijd bepaald de start 
volgorde (snelste vooraan). Hierdoor wordt het aantal inhaal acties geminimaliseerd 
 
De inschrijving sluit een week van te voren (of eerder als het maximaal aantal bereikt is). Nadat 
de inschrijving is gesloten worden de startnummers gegenereerd, dit op basis van verwachte 
eindtijd (snelste start vooraan). 
 
Startnummers zijn op te halen bij Run2Day(voorkeur) en op de dag zelf. Zie daarvoor ophalen 
startnummers 
 
Ophalen startnummers/startpaketten 

De startpaketten worden bij voorkeur afgehaald bij Run2Day in Assen. Dat voorkomt drukte bij 
de start. De deelnemers worden geïnformeerd  via nieuwsbrief en sociale media. 
 
Er is een speciale route met extra kramen voor het ophalen van de startnummers (zie bijlage).  
 
Gezondheidsverklaring 

Alle deelnemers aan de 4 Mijl moeten een gezondheidsverklaring geven. Deze moet voor de start 
ingeleverd worden voordat toegang tot het startvak wordt gegeven. Het formulier wordt verstuurd 
bij de nieuwsbrief, zit in het startpakket en is verkrijgbaar in een speciale kraam. 
 
Iemand die dit niet doet is niet start gerechtigd en komt niet in de uitslag voor. 
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Door de Corona dames wordt gevraagd of de gezondheidsverklaring is ingevuld, als dat niet het 
geval is zal gevraagd worden om deze alsnog in te vullen.  
 
Startprocedure 

Bij de start zijn 5 startvakken ingericht. Elk startvak is ingericht met startstippen op 1,5 meter 
afstand en is 8 meter breed (zie bijlage), met maximaal 250 lopers. 
 
Elke deelnemer krijgt, afhankelijk van zijn startnummer,  zijn toegangsweg naar het startvak. Bij 
elke toegangsweg (in de nabijheid van startvak) staat een Corona dame voor : 

• Vragen 
• Benadrukken van 1,5 meter afstand 
• Weg wijzen naar toilet en plek om handen te wassen 
• Innemen van de formulieren 

 
Tevens is er bij elke toegang tot het startvak een handwaspunt, een dixie en een plaskruis (tevens 
is er een algemene toiletunit op het terrein) 
 
Met de routing wordt zoveel mogelijk éénrichting verkeer gecreëerd.  
 
Alle informatie staat ook op de 2 grote ledschermen en via de geluidsinstallatie worden alle 
instructies meerdere malen herhaald. 
 
Start 

Er is niet één startmoment. Er wordt rij voor rij gestart. Een rij kan starten als het lint dat 
aangeeft. Hierdoor ontstaat er direct ruimte na de start en is inhalen ruim mogelijk binnen 1,5 
meter of zelfs 3 als dat nodig mocht zijn. 
 
Zie bijlage 
 
 
Route 

De route is zoveel mogelijk afgezet en verkeersvrij. Zie bijlage. 
 
Er is maar één smal gedeelte en dat is de Enkeerdbrug. Hier is inhalen in principe mogelijk maar 
niet wenselijk. Dat wordt opgenomen in de instructie vooraf.  
 
2 Mijl punt 

Bij het 2 mijlpunt is er water en muziek. 
Er wordt geen water aangegeven en de lopers moeten dat zelf pakken. Dat zal ook via de 
aanwezig geluidsinstallatie worden herhaald. 
Er is een dubbel aantal kramen aanwezig om zelf water te pakken. Gezien de startprocedure zijn 
de lopers al ver uit elkaar gelopen. 
 
Finish 
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De finish is bij de startstreep.  
Deelnemers moeten zelf medaille, water en/of fruit pakken. 
 
Ze worden opgevangen door de Corona dames die in de gaten houden of er geen opstoppingen 
plaatsvinden. Het veld is dan al ver uit elkaar gelopen.  
 
Er zijn twee routes om het Anne Frank park te verlaten. De Corona dames sturen de deelnemers 
in de juiste richting zodat er geen opstoppingen ontstaan. 
Bij elke uitgang zijn er meerdere plekken om je handen te wassen. 
 
Er is ter plaatse geen prijsuitreiking. De ranking vindt plaats op basis van de gelopen Netto 
eindtijd. De uitslag wordt later via internet bekend gemaakt. 
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Bijlage 1 : Info voor deelnemers 
 
Info voor deelnemers : 
 

• Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen. 
• Schrijf je tijdig in voor een loopevenement. 
• Houd met reizen naar het evenement rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van 

de Rijksoverheid. 
• Kom in sportkleding naar het evenement (er is geen mogelijkheid om om te kleden). 
• Ga goed voorbereid naar het evenement, ken de routing, startgebied, parcours en 

finishgebied. 
• Neem je eigen benodigde eten en drinken mee voor tijdens de wedstrijd. 
• Ga voor vertrek nog naar de WC 
• Kom zo kort mogelijk voor de start het betreffende startvak in. 
• Vermijd het spugen van speeksel en leegmaken van de neus op straat voor, tijdens én na 

het evenement. 
• Volg altijd de aanwijzingen van vrijwilligers/de organisatie op. 
• Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen 

fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment. 
• Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen 

sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden 
• Verlaat direct na de finish het evenement. 
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Bijlage 2 : Risico’s en maatregelen. 
 
 

1. Teveel publiek  
a. Kans 

i. Laag 
b. Gevolg 

i. Voldoen niet aan Corona protocol 
c. Maatregel 

i. Communiceren via geluid en Corona dames op terrein te verlaten 
ii. Individueel aanspreken door Corona coördinator 

iii. Inlichten handhaving 
iv. In uiterste geval stopzetten loop 

 
2. Deelnemers houden zich niet aan de 1,5 meter 

a. Kans 
i. Klein en alleen bij de start 

b. Gevolg 
i. Voldoen niet aan Corona protocol 

c. Maatregel 
i. Communiceren via geluid en Corona dames op terrein te verlaten 

ii. Individueel aanspreken door Corona coördinator 
iii. Inlichten handhaving 
iv. In uiterste geval stopzetten loop 

 
3. Publiek houdt zich niet aan de 1,5 meter 

a. Kans 
i. Laag 

b. Gevolg 
i. Voldoen niet aan Corona protocol Maatregel 

c. Maatregel 
i. Communiceren via geluid en Corona dames op terrein te verlaten 

ii. Individueel aanspreken door Corona coördinator 
iii. Inlichten handhaving 
iv. In uiterste geval stopzetten loop 

 
4. Er komen deelnemers die zich niet hebben ingeschreven 

a. Kans 
i. Laag 

b. Gevolg 
i. Meer deelnemers dan gewenst 

ii. Mogelijke opstopping bij Info tent 
c. Maatregel 

i. Heldere communicatie vooraf om kans te minimaliseren 
ii. Als loop niet vol is, alsnog inschrijven 

iii. Als loop wel vol is, geen inschrijven en verzoeken om naar huis te gaan. 
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5. Er is opstopping bij de finish 

a. Kans 
i. Laag (veld is heel erg uit elkaar gelopen) 

b. Gevolg 
i. Voldoen niet aan Corona protocol Maatregel 

c. Maatregel 
i. Communiceren via geluid en Corona dames op terrein deelnemers te 

verzoeken door te lopen (is nog onderdeel van de loop dus 1,5 meter niet 
strikt noodzakelijk maar wel wenselijk) 

ii. Individueel aanspreken door Corona coördinator 
 

6. Er is opstopping bij 2 Mijl punt 
a. Kans 

i. Laag 
b. Gevolg 

i. Voldoen niet aan Corona protocol Maatregel 
c. Maatregel 

i. Deelnemers verzoeken door te lopen 
7.  
8. Er is opstopping bij de toiletten 

a. Kans 
i. Laag 

b. Gevolg 
i. Voldoen niet aan Corona protocol Maatregel 

c. Maatregel 
i. Wijzen op 1,5 meter regel 

ii. Verwijzen naar andere toiletten 
9.  
10. Er komt een verbod voor 12 september 

a. Kans 
i. Laag 

b. Gevolg 
i. Loop kan niet doorgaan 

c. Maatregel 
i. Communiceren via alle media 

ii. Communiceren via nieuwsbrief 
 

11. Er komt een verbod op 12 september 
a. Kans 

i. Laag 
b. Gevolg 

i. Voldoen niet aan Corona protocol Maatregel 
c. Maatregel 

i. Communiceren via alle media 
ii. Communiceren via nieuwsbrief In uiterste geval stopzetten loop 

iii. Deelnemers die wel komen opvangen en informeren 
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12. Paniek bij deelnemers door hoestende deelnemers 

a. Kans 
i. Laag 

b. Gevolg 
i. Paniek bij andere deelnemers 

c. Maatregel 
i. Individueel aanspreken door Corona coördinator 

ii. Uit de wedstrijd halen 
iii. In uiterste geval stopzetten loop 
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Bijlage 3 : layout Anne Frank park 
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Bijlage 4 : layout Anne Frank park 
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Bijlage 5 : Route 
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Bijlage 6 : Startopstelling 
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Bijlage 7 : Routing 
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Bijlage 8 : Borden 
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