
 

Update COVID-19 

Ook in 2021 is er weer veel onzeker. Het coronavirus is nog niet verdwenen en we 

worden geconfronteerd met nieuwe virusvarianten. Tegelijkertijd verloopt het 

vaccineren voorspoedig en heeft eind augustus 2021 bijna driekwart van de 

bevolking een eerste prik ontvangen en is bijna twee derde van de bevolking 

volledig gevaccineerd. 1 

Enerzijds zien we dat veel mensen (claimen) uit te zien naar het weer deelnemen 

aan evenementen als een concert, festival of wedstrijd. Anderzijds zien we 

terughoudendheid bij het inschrijven voor ons eigen evenement. Mensen lijken de 

kat nog wat uit de boom te kijken. 

Met oog voor de blijvende risico’s én de maatregelen die dat vereist organiseren 

wij op 11 september weer zowel de run als het festival. Daarmee kan er weer meer 

dan in 2020, want toen kon onder een strikt regime alleen de run doorgang vinden.  

Dit jaar dus ook weer een festival. Maar dan wel met diverse onderdelen als 

‘doorstroom-evenement’ en met strikte regels rondom afstand houden en placeren 

bij horeca en muziek. Alle bezoekers wordt nadrukkelijk gevraagd zich aan de 

Covid-regels en de Parkregels te houden en om bij de geringste klachten en/of 

besmettingen in zijn/haar omgeving niet het festival of de run te bezoeken.  

Kortom: door te verschijnen op het terrein of plaats te nemen in een startvak 

verklaart elke bezoeker/deelnemer ‘voldoende gezond te zijn’. 
 

4 Mijl Start 

Voor de start van de 4 Mijl komen er weer grote startvakken met ‘stippen op 

afstand’ voor het grootste deel van het startveld. De startvolgorde wordt wederom 

bepaald door de verwachte snelheid per loper (zoals opgegeven bij inschrijving): 

hoe sneller je verwacht klaar te zijn hoe meer vooraan je zult starten. 

Op de wedstrijdlopers na wordt het klassement opgemaakt op NETTO-eindtijd, 

omdat er gefaseerd wordt gestart.  

Of de deelnemers na de finish iets wordt aangereikt is nog onzeker. Mocht dat niet 

zo zijn, pak dan zelf jouw welverdiende medaille, drinken en fruit. 

Dit jaar zijn er wel weer prijsuitreikingen voorzien, op het hoofdpodium. 

 

Wij houden de preventiemaatregelen goed bij en wanneer er ook maar iets moet  

worden opgeschaald, dan passen we dat aan. Blijf gezond! 

 
1 Bron: Vaccinatiecijfers - Vaccinatie in beeld (coronabeeld.nl) 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/05/11/basisregels-voor-iedereen/210728-basisregels-a4.pdf
https://www.4mijlvanassen.nl/wp-content/uploads/2021/04/Parkregels-4-Mijl-festival-4-Mijl-van-Assen.pdf
https://coronabeeld.nl/

